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Π Δ Ρ Ι Λ Η Φ Η  

Ζ παξνχζα εξγαζία επηρεηξεί λα εμεηάζεη θαη λα κειεηήζεη ηηο επηπηψζεηο ησλ παγθφζκησλ 

θιηκαηηθψλ αιιαγψλ, φπσο απηέο εκθαλίδνληαη, ζηελ πεξηνρή ηεο Μεζνγείνπ, εμάγνληαο 

ζπκπεξάζκαηα γηα ηα απνηειέζκαηα πνπ απηέο ζα θέξνπλ ζην νηθνινγηθφ θαη θαη’ επέθηαζε 

ζην νηθνλνκηθφ ηνπίν ηεο πεξηνρήο. Αξρηθά παξνπζηάδνληαη θαη αλαιχνληαη  νη κεραληζκνί, 

νη νπνίνη δεκηνπξγνχλ ην θιίκα θαη ζηελ ζπλέρεηα, νη παξάγνληεο (θπζηθνί θαη αλζξψπηλνη), 

νη νπνίνη παξεκβάιινληαη ζηνπο κεραληζκνχο απηνχο, δηαηαξάζζνληαο ηελ ιεηηνπξγία ηνπ 

ζπζηήκαηνο. Αθνχ πξαγκαηνπνηεζεί απιή αλαθνξά θαη πεξηγξαθή ησλ αλσηέξσ, 

πξνζδηνξίδνληαη φιεο εθείλεο νη δξαζηεξηφηεηεο (θπζηθέο θαη αλζξψπηλεο), πνπ παίξλνπλ 

κέξνο απνθιεηζηηθά ζηελ Μεζφγεην Θάιαζζα. Έρνληαο πιένλ κηα εηθφλα απφ ηηο παγθφζκηεο 

θιηκαηηθέο αιιαγέο θαη ηηο επηπηψζεηο ηνπο, επηρεηξείηαη κηα πξνεθβνιή απηψλ, ζην ηδηαίηεξν 

ηνπίν ηεο Μεζνγείνπ θαη εξεπλψληαη νη ζπλέπεηεο πνπ ζα επηθέξνπλ ζηελ νηθνινγηθή θαη 

νηθνλνκηθή δσή θαη εμέιημή ηεο. Σα απνηειέζκαηα έδεημαλ πσο νη κεηαβνιέο πνπ ζα 

ππάξμνπλ ζην θπζηθφ ηνπίν, εθηφο ηεο έληαζεο πνπ ζα επηδείμνπλ ζε απηφ, ζα επεξεάζνπλ 

δξακαηηθά θαη ην ζχλνιν ησλ δξαζηεξηνηήησλ εληφο ηνπ ηνπίνπ, κηαο θαη απηέο είλαη άκεζα 

ζπλδεδεκέλεο θαη βαζηζκέλεο ζηελ ηδηαίηεξε θπζηθή θαη κνξθνινγηθή εηθφλα ηεο πεξηνρήο. 

Σέινο, ρξεζηκνπνηνχληαη ηα επξήκαηα ηεο έξεπλαο, κε ζθνπφ λα αλαγλσξηζζνχλ νη 

ιαλζαζκέλεο πξαθηηθέο θαη λννηξνπίεο θαζψο θαη ε αλάγθε γηα πξνζαξκνγή, ζηα δεδνκέλα 

πνπ επηβάιινληαη ζηελ αλζξσπφηεηα απφ ηελ ίδηα ηε θχζε.   

A B S T R A C T  

This paper attempts to study and examine the effects of global climate change in the 

Mediterranean region. It also aims at drawing conclusions regarding the ecological and 

economic impacts of climate change. The mechanisms which affect the climate and the 

factors (physical and human) underlying these mechanisms, as well as those that disrupt the 

functioning of the system are presented and analyzed. More specifically, this report attempts 

not only to describe but also to identify the role of major factors and their contribution to 

climate change in the Mediterranean Sea. The Mediterranean Sea has specific features and 

characteristics and the effects of climate change will affect its ecology, economy and 

development in a unique way. The results show that the changes occurring to the landscape 

will vary in intensity and will affect a variety of activities within the landscape. Finally, the 

analysis of our research findings reveals the wrong practices and attitudes of the past and the 

necessity to adopt the ecosystem approach when attempting to comprehend the complexity of 

nature. 
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Δ Ι  Α Γ Χ Γ Η  

Ζ χπαξμε ηεο θιηκαηηθήο αιιαγήο θαζψο θαη ησλ ζπλεπεηψλ ηεο, ζε παγθφζκηα θιίκαθα, 

απνηειεί γεγνλφο. Οη ηδηαηηεξφηεηεο φκσο πνπ παξνπζηάδνληαη αλά πεξηνρή θαη ηα 

δηαθνξεηηθά απνηειέζκαηα πνπ δεκηνπξγνχληαη, σο ζπλέπεηα ησλ αιιαγψλ, απνηεινχλ 

θνκκάηη έξεπλαο. 

Ζ ζπγθεθξηκέλε έξεπλα επηθεληξψλεηαη ζηε Μεζφγεην Θάιαζζα θαη ζηηο ζπλέπεηεο, απφ ηηο 

θιηκαηηθέο αιιαγέο, πνπ ζα πξαγκαηνπνηεζνχλ ζε απηή, ηφζν ζε νηθνινγηθή φζν θαη ζε 

νηθνλνκηθή  θιίκαθα. 

Δηδηθφηεξα, νη επηκέξνπο ζηφρνη είλαη: 

 Να γίλεη εκθαλήο ν κεραληζκφο δεκηνπξγίαο ηνπ θιίκαηνο 

 Να αλαγλσξηζηνχλ νη παξάγνληεο εθείλνη πνπ επεξεάδνπλ ην κεραληζκφ ηνπ 

θιίκαηνο 

 Να νκαδνπνηεζνχλ νη ζπλέπεηεο ησλ θιηκαηηθψλ αιιαγψλ παγθνζκίσο 

 Να «θσηνγξαθεζεί» ην νηθνινγηθφ θαη νηθνλνκηθφ ηνπίν ηεο Μεζνγείνπ 

 Να εξεπλεζνχλ νη θιηκαηηθέο αιιαγέο πνπ ζπκβαίλνπλ ζηε Μεζφγεην 

Θάιαζζα 

 Να εξεπλεζνχλ θαη λα αλαιπζνχλ νη ζπλέπεηεο πνπ ζα έρνπλ νη θιηκαηηθέο 

αιιαγέο ζηελ νηθνινγία ηεο Μεζνγείνπ θαη θαη’ επέθηαζε ζηηο νηθνλνκηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο πνπ ιακβάλνπλ ρψξα ζε απηήλ 

 Να νκαδνπνηεζνχλ ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο κε ζθνπφ λα γίλεη 

αληηιεπηή, ε αιιαγή δεδνκέλσλ θαη ε αλάγθε γηα πξνζαξκνγή 

 Σαπηφρξνλα, λα δνζεί ρψξνο γηα πεξαηηέξσ έξεπλα, ζρεηηθά κε ηνπο ηξφπνπο, 

ηελ δπλαηφηεηα θαη ηελ ηδηαηηεξφηεηα ηεο αλζξψπηλεο πξνζαξκνζηηθφηεηαο, 

ζε ζέκαηα παγθφζκησλ, αλαζηξέςηκσλ θαη κε, θπζηθψλ θαη άιισλ αιιαγψλ  

 

θνπφο ινηπφλ είλαη λα δηεξεπλεζνχλ θαη λα αλαιπζνχλ νη αιιαγέο πνπ ήδε έρνπλ ζπκβεί 

ζηε Μεζφγεην Θάιαζζα, απφ ηηο θιηκαηηθέο αιιαγέο θαζψο θαη απηέο, πνπ αλακέλεηαη λα 

θάλνπλ ηελ εκθάληζή ηνπο ζην κέιινλ. θνπφ ηεο παξνχζεο, επίζεο, απνηειεί ε δηεξεχλεζε 

θαη αλαθνξά ζηηο επηπηψζεηο πνπ ζα έρνπλ νη κειινληηθέο αιιαγέο ζηε Μεζφγεην, ζηε δσή 

θαη ζηελ νηθνλνκία ηεο. 

ην Μέξνο 1, γίλεηαη απιή αλαθνξά θαη ζχληνκε πεξηγξαθή φισλ ησλ κεξψλ ηνπ 

ζπζηήκαηνο «θιίκα», κε ζθνπφ λα γίλεη αληηιεπηφο ν επξχηεξνο ρψξνο πνπ ην θαζνξίδεη. 

Γηαρσξίδνληαη επίζεο νη αηηίεο ησλ αιιαγψλ, θνκκάηη πνπ δείρλεη πσο έλα κέξνο ησλ 

αιιαγψλ απηψλ νθείιεηαη ζε παξάγνληεο αλεμάξηεηνπο απφ ηνλ άλζξσπν θαη πξνο ην παξφλ, 

αδχλαην λα ρεηξαγσγεζνχλ. 

ην Μέξνο 2, παξνπζηάδνληαη, κε απιή αλαθνξά, γεληθέο πιεξνθνξίεο γηα ηελ πεξηνρή ηεο 

Μεζνγείνπ, γηα ηηο δξαζηεξηφηεηεο πνπ ηελ ραξαθηεξίδνπλ θαζψο θαη νη θιηκαηηθέο αιιαγέο 

πνπ ζπληεινχληαη. 

ην Μέξνο 3, θαη ελψ έρεη γίλεη έξεπλα θαη ζπιινγή επηζηεκνληθψλ δεδνκέλσλ, 

παξνπζηάδνληαη νη βξαρππξφζεζκεο θαη κεζνπξφζεζκεο επηπηψζεηο απφ ηηο θιηκαηηθέο 

αιιαγέο, ζην θπζηθφ ηνπίν ηεο Μεζνγείνπ θαη ζηε δσή πνπ ηελ δηέπεη. 
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ην Μέξνο 4, σο ζπλέπεηα ηνπ επεξεαζκνχ ηνπ θπζηθνχ ηνπίνπ ηεο Μεζνγείνπ απφ ηηο 

θιηκαηηθέο αιιαγέο, αλαθέξνληαη, πεξηγξάθνληαη θαη αλαιχνληαη, νη ζπλέπεηεο πνπ θαίλνληαη 

θαη πνπ ζα εκθαληζηνχλ ζην πξνζερέο κέιινλ, ζηελ νηθνλνκηθή δσή ζηε Μεζφγεην αιιά θαη 

γχξσ απφ απηή.  

ηνλ Δπίινγν, αλαγλσξίδεηαη ε άθημε κηαο λέαο επνρήο, ζεσξψληαο δεδνκέλε πιένλ, ηελ 

αλάγθε γηα πξνζαξκνγή, σο ιχζε – κνλφδξνκνο. 

Σέινο, παξνπζηάδνληαη ηα βαζηθά ζπκπεξάζκαηα πνπ πξνθχπηνπλ απφ φια ηα παξαπάλσ 

κέξε.  
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ΜΔΡΟ 1 
 

 

ΟΙ ΠΑΓΚΟΜΙΔ ΚΛΙΜΑΣΙΚΔ ΑΛΛΑΓΔ & ΔΠΙΠΣΧΔΙ  
 

 

 

Σν ΤΣΖΜΑ 

 

 

Οη θιηκαηηθέο αιιαγέο ζην ρψξν ηεο Μεζνγείνπ, πξνθαινχλ θαη ζα ζπλερίζνπλ λα πξνθαινχλ 

πνιχ ζνβαξέο κεηαβνιέο, ζηα θπζηθά θαη πεξηβαιινληηθά δεδνκέλα θαζψο θαη ζηηο ελέξγεηεο, 

νηθνλνκηθέο ή θνηλσληθέο πνπ ιακβάλνπλ ρψξα ζηε γεσγξαθηθή απηή πεξηνρή. 

 

Πξνηνχ φκσο αλαιπζνχλ νη θιηκαηηθέο αιιαγέο θαη νη ζπλέπεηέο ηνπο ζηε Μεζφγεην, ζα πξέπεη 

λα ππάξμεη κηα αλάιπζε πξνθεηκέλνπ λα γίλεη αληηιεπηφο ν κεραληζκφο πνπ θξχβεηαη πίζσ απφ 

ηηο νπνηεζδήπνηε θιηκαηηθέο αιιαγέο ζε φιν ηνλ θφζκν. 

 

Ζ Μεζφγεηνο δελ είλαη έλαο κεκνλσκέλνο θαη αλεμάξηεηνο ρψξνο αιιά νχηε θαη δξα, επεξεάδεη 

ή επεξεάδεηαη σο ηέηνηνο. 

 

Δπηζηεκνληθά, ε κφλε ζεσξία πνπ ζα κπνξνχζε λα πιεζηάζεη ηνλ κεραληζκφ αιιειεπίδξαζεο 

θαη ιεηηνπξγίαο ησλ θιηκαηηθψλ αιιαγψλ παγθνζκίσο, είλαη ε ζεσξία ηνπ ράνπο, εκπλεπζκέλε 

απφ ηνλ ίδην ηνλ Albert Einstein. O ηξφπνο κε ηνλ νπνίν ζα πεηνχζε κηα πεηαινχδα, γηα 

παξάδεηγκα, ζηελ Κίλα, ζα κπνξνχζε λα επεξεάζεη ηε δσή ελφο αλζξψπνπ πνπ δεη ζηελ Διιάδα, 

ίζσο κέζα ζε ιίγα ιεπηά ηεο ψξαο, εάλ φρη ζε δεπηεξφιεπηα. 

 

Κάηη ηέηνην, ζπκβαίλεη θαη κε ην θιίκα. Ζ MΜεζφγεηνο φπσο θαη νπνηαδήπνηε άιιε πεξηνρή, 

ζηεξεή ή ζαιάζζηα, αλήθεη ζε έλα επξχηεξν ζχζηεκα. Σε Γε θαη νηηδήπνηε πεξηβάιιεη απηή. 

Καη απηή κε ηε ζεηξά ηεο, αλήθεη ζε έλαλ αθφκε πην πνιχπινθν θαη ζχλζεην κεραληζκφ, 

πνπ νη άλζξσπνη αθφκα θαη ζήκεξα, εμαθνινπζνχλ λα γλσξίδνπλ ειάρηζηα. Σν ειηαθφ ζχζηεκα 

πνπ κε ηε ζεηξά ηνπ αλήθεη ζε θάηη αθφκα πην άγλσζην φπσο είλαη ην ζχκπαλ. 

Καη ίζσο απηφ, ζπλερίδεη λα απνηειεί έλα θνκκάηη ελφο αθφκα κεγαιχηεξνπ ζπζηήκαηνο κε 

πνιιά ζχκπαληα. Αθξηβψο φπσο ηα αλζξψπηλα άηνκα, ζπκπιεξψλνληαη ζε θχηηαξα, ηα θχηηαξα 

ζε ηζηνχο, νη ηζηνί ζε φξγαλα θαη ηα φξγαλα ηειηθά ζηελ ηειηθή κνξθή ελφο αλζξψπηλνπ φληνο, 

πνπ εκείο ηειηθά επηκέλνπκε λα βιέπνπκε θαη λα αλαγλσξίδνπκε σο κνλάδα. 
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Έηζη ε αλάιπζε ησλ θιηκαηηθψλ αιιαγψλ κεκνλσκέλα ζε κηα πεξηνρή ηεο Γεο θαη ε εμήγεζε 

ηεο πξνέιεπζήο ηνπο ζα ήηαλ εάλ φρη αλέθηθην, ηνπιάρηζηνλ άηνπν. 

 

Οη θιηκαηηθέο αιιαγέο πνπ ζπκβαίλνπλ ζηε Μεζφγεην, ελδέρεηαη λα έρνπλ απνθιεηζηηθέο 

επηπηψζεηο πάλσ ζε απηή αιιά ζίγνπξα πξνέξρνληαη απφ θιηκαηηθέο αιιαγέο πνπ έρνπλ επέιζεη 

πξψηα ζε άιια ζεκεία ηνπ πιαλήηε Γε θαη γηα λα ην ζέζσ αθφκα θαιχηεξα, ζηνλ πιαλήηε Γε 

ζην ζχλνιφ ηνπ. 

 

Πνην είλαη φκσο απηφ ην «ζχλνιν»; Ση νξίδεη ηνλ πιαλήηε Γε; Πνηα είλαη ηα ζηνηρεία απηά πνπ 

επεξεάδνληαη πξψηα, ψζηε κε ηε ζεηξά ηνπο θαη κε έλα ζχζηεκα αιπζηδσηψλ αληηδξάζεσλ λα 

επεξεάδνπλ φιε ηε Γε άξα θαη ηα επηκέξνπο ζηνηρεία απηήο;   

 

Απαηηείηαη ινηπφλ, λα αλαγλσξηζηνχλ ηα ζηνηρεία απηά ηνπ πιαλήηε, λα ραξαθηεξηζηνχλ απηά 

πνπ είλαη ζεηηθά ζε αιιαγέο (αλ δελ είλαη φια) θαη λα νκαδνπνηεζνχλ θαη αλαιπζνχλ απηά πνπ 

κπνξνχλ λα ζπλεηζθέξνπλ ζηηο θιηκαηηθέο αιιαγέο φινπ ηνπ πιαλήηε άξα θαη ζηηο επηκέξνπο 

πεξηνρέο ηνπ. Αλζξψπηλν ή θπζηθφ ην ρέξη πνπ παξελνριεί θαη κεηαιιάζζεη ηα ζηνηρεία απηά, 

ζα εξεπλεζεί ιίγν παξαθάησ. 

Ζ Γε είλαη ν πιαλήηεο ζηνλ νπνίν θαηνηθνχλ νη άλζξσπνη, θαζψο θαη εθαηνκκχξηα άιια είδε, 

θαη ν κνλαδηθφο πιαλήηεο ζηνλ νπνίν γλσξίδνπκε φηη ππάξρεη δσή. Δίλαη ν ηξίηνο ζε 

απφζηαζε πιαλήηεο απφ ηνλ Ήιην, ν πέκπηνο κεγαιχηεξνο ζε κάδα απφ ηνπο πιαλήηεο ηνπ 

ειηαθνχ ζπζηήκαηφο καο θαη ν κεγαιχηεξνο κεηαμχ ησλ ηεζζάξσλ πιαλεηψλ πνπ δηαζέηνπλ 

ζηεξεφ θινηφ. Ο πιαλήηεο ζρεκαηίζηεθε πξηλ απφ πεξίπνπ 4,5 δηζεθαηνκκχξηα (4,5×10
9
) έηε, 

έρεη δε έλαλ θπζηθφ δνξπθφξν, ηελ ειήλε. 

Ο αζηξνλνκηθφο ζπκβνιηζκφο ηεο Γεο απνηειείηαη απφ έλαλ πεξηθπθισκέλν ζηαπξφ, 

αλαπαξηζηψληαο έλαλ κεζεκβξηλφ θαη έλαλ παξάιιειν κία παξαιιαγή, ηνπνζεηεί ηνλ ζηαπξφ 

πάλσ απφ ηνλ θχθιν (Unicode: ⊕ ή ♁). 

Ζ ιέμε Γε πξνέξρεηαη απφ ην φλνκα ηεο αξραηνειιεληθήο ζεάο κε ην φλνκα Γαία. 

Σν εζσηεξηθφ ηεο Γεο είλαη δηαρσξηζκέλν ζε έλαλ ππξηηηθφ εμσηεξηθφ θινηφ, ν νπνίνο είλαη 

ζπκπαγήο, έλαλ εκίξξεπζην καλδχα, έλαλ ξεπζηφ εμσηεξηθφ ππξήλα ν νπνίνο είλαη αξθεηά πην 
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ημψδεο απφ ηνλ καλδχα, θαζψο θαη έλαλ ζηεξεφ εζσηεξηθφ ππξήλα. Ο ξεπζηφο εμσηεξηθφο 

ππξήλαο δεκηνπξγεί έλα αζζελέο καγλεηηθφ πεδίν ιφγσ ηεο ζεξκηθήο κεηαθνξάο ηνπ 

ειεθηξηθά αγψγηκνπ πιηθνχ ηνπ. 

Νέν πιηθφ αλαβιχδεη ζπλερψο ζηελ επηθάλεηα ηεο Γεο απφ ην εζσηεξηθφ, κε ηελ 

βνήζεηα ησλ εθαηζηείσλ θαη ησλ ξσγκψλ ζηηο κεζνσθεάλεηεο ξάρεο. Σν κεγαιχηεξν 

κέξνο ηνπ γήηλνπ θινηνχ δελ είλαη γεξαηφηεξν απφ 100 εθαηνκκχξηα (1×10
8
) έηε· ηα 

αξραηφηεξα ηκήκαηα ηνπ θινηνχ είλαη πεξί ηα 4,4 δηζεθαηνκκχξηα (4,4×10
9
) έηε. 

πλνιηθά, ε ζχζηαζε ηεο Γεο θαηά κάδα είλαη: 

 33,1% ίδεξνο 

 27,2% Ομπγφλν 

 17,2% Ππξίηην 

 15,9% Μαγλήζην 

 1,6% Νηθέιην 

 1,6% Αζβέζηην 

 1,5% Αξγίιην 

 0,7% Θείν 

 0,25% Νάηξην 

 0,071% Σηηάλην 

 0,019% Κάιην 

 0,86% Άιια ζηνηρεία 

Δζσηεξηθό 

Οη ζεξκνθξαζίεο ζην εζσηεξηθφ ηεο Γεο θζάλνπλ σο ηνπο 5.650 ± 600 βαζκνχο K. Ζ 

εζσηεξηθή ζέξκαλζε ηνπ πιαλήηε είρε σο έλαξμε ηελ δηαδηθαζία ηεο ζπζζσκάησζήο 

ηνπ, έπεηηα ζπλερίζηεθε κέζσ ηεο δηάζπαζεο ησλ ξαδηελεξγψλ ζηνηρείσλ φπσο ηνπ 

νπξαλίνπ, ηνπ ζνξίνπ θαη ηνπ θαιίνπ. Ζ ξνή ζεξκφηεηαο απφ ην εζσηεξηθφ ηνπ 

πιαλήηε πξνο ηελ επηθάλεηα είλαη κφλν ην 1/20.000 (0,005%) ηεο ελέξγεηαο πνπ 

ιακβάλεηαη απφ ηνλ Ήιην. 

 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CE%AF%CE%B4%CE%B7%CF%81%CE%BF%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9F%CE%BE%CF%85%CE%B3%CF%8C%CE%BD%CE%BF
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CF%85%CF%81%CE%AF%CF%84%CE%B9%CE%BF
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%B1%CE%B3%CE%BD%CE%AE%CF%83%CE%B9%CE%BF
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CE%B9%CE%BA%CE%AD%CE%BB%CE%B9%CE%BF
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%83%CE%B2%CE%AD%CF%83%CF%84%CE%B9%CE%BF
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%81%CE%B3%CE%AF%CE%BB%CE%B9%CE%BF
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%98%CE%B5%CE%AF%CE%BF
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CE%AC%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BF
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A4%CE%B9%CF%84%CE%AC%CE%BD%CE%B9%CE%BF
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%AC%CE%BB%CE%B9%CE%BF
http://el.wikipedia.org/wiki/Kelvin
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Γνκή 

Ζ δνκή ηνπ πιαλήηε ζην εζσηεξηθφ θαηά βάζνο είλαη: 

 0-60 km - Ληζφζθαηξα (ηνπηθά θπκαίλεηαη απφ 5 έσο 200 km)  

o 0-30/35 km - Φινηφο (ηνπηθά θπκαίλεηαη απφ 5 έσο 70 km) 

o 35-60 km - Άλσ ηκήκα ηνπ καλδχα 

 35-2.890 km - |Μαλδχαο  

o 100-700 km - Αζζελφζθαηξα 

 2.890-5.100 km - Δμσηεξηθφο ππξήλαο 

 5.100-6.378 km - Δζσηεξηθφο ππξήλαο 

Ο ππξήλαο 

Ζ κέζε ππθλφηεηα ηεο Γεο είλαη 5.515 kg/m
3
, θαηαηάζζνληάο ηελ σο ηνλ ππθλφηεξν 

πιαλήηε ηνπ ειηαθνχ ζπζηήκαηνο. Αθνχ ε κέζε ππθλφηεηα ησλ επηθαλεηαθψλ 

πιηθψλ είλαη πεξί ηα 3.000 kg/m
3
, ζπκπεξαίλεηαη πσο ε ππθλφηεηα πξέπεη λα είλαη 

ηδηαίηεξα απμεκέλε ζηνλ ππξήλα. ηα πξψηα ζηάδηα ηεο δεκηνπξγίαο ηνπ πιαλήηε, 

πξηλ απφ πεξίπνπ 4,5 δηζεθαηνκκχξηα (4,5×10
9
) ρξφληα, ε Γε ήηαλ νινζρεξψο ζε 

ξεπζηή θαηάζηαζε, ιφγσ δε ηεο βαξχηεηαο, ππθλφηεξα πιηθά έξεπζαλ πξνο ην 

θέληξν θαηά ηε δηάξθεηα κίαο δηαδηθαζίαο πνπ θαιείηαη πιαλεηηθή δηαθνξνπνίεζε, 

ελψ ηα ιηγφηεξν ππθλά πιηθά έκεηλαλ ζηελ επηθάλεηα. Ωο απνηέιεζκα, ν ππξήλαο 

απνηειείηαη θπξίσο απφ ζίδεξν (80%) θαζψο θαη ληθέιην θαη ππξίηην σζηφζν άιια 

ππθλά (ππθλφηεξα κάιηζηα) πιηθά φπσο ην νπξάλην θαη ν κφιπβδνο, είηε είλαη ζπάληα 

γηα λα απνηεινχλ ζεκαληηθφ πνζνζηφ ηνπ ππξήλα είηε έρνπλ ηελ ηδηφηεηα λα 

πξνζθνιιψληαη ζε ειαθξχηεξα πιηθά θαη γη’ απηφ απαληψληαη θπξίσο ζηνλ θινηφ. 

Ο ππξήλαο ρσξίδεηαη ζε δχν κέξε, έλαλ ζηεξεφ εζσηεξηθφ ππξήλα κε κία αθηίλα, 

πεξίπνπ 1.250 ρικ. θαη έλαλ ξεπζηφ εμσηεξηθφ ππξήλα κε κία αθηίλα πεξίπνπ 3.500 

ρικ.. Ο εζσηεξηθφο ππξήλαο πηζηεχεηαη πσο είλαη ζηεξεφο θαη πσο απνηειείηαη 

θπξίσο απφ ζίδεξν θαη ληθέιην. Οξηζκέλνη ζπκθσλνχλ πσο ν εζσηεξηθφο ππξήλαο 

είλαη ζηελ κνξθή ηνπ κνλνθξπζηαιιηθνχ ζηδήξνπ. Ο εμσηεξηθφο ππξήλαο πνπ 

πεξηβάιιεη ηνλ εζσηεξηθφ θαη εθηηκάηαη πσο απνηειείηαη απφ ξεπζηφ ζίδεξν 

αλακεκεηγκέλν κε ξεπζηφ ληθέιην θαη ίρλε ειαθξχηεξσλ ζηνηρείσλ. Δίλαη γεληθά 

παξαδεθηφ πσο ε ζεξκηθή κεηαθνξά ζηνλ εμσηεξηθφ ππξήλα ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9B%CE%B9%CE%B8%CF%8C%CF%83%CF%86%CE%B1%CE%B9%CF%81%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%B1%CE%BD%CE%B4%CF%8D%CE%B1%CF%82_%28%CE%B3%CE%B5%CF%89%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%AF%CE%B1%29
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%83%CE%B8%CE%B5%CE%BD%CF%8C%CF%83%CF%86%CE%B1%CE%B9%CF%81%CE%B1
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δηέγεξζε απφ ηελ πεξηζηξνθή ηεο Γεο (βι. Γχλακε Coriolis), πξνθαιεί ην γήηλν 

καγλεηηθφ πεδίν κέζσ κίαο δηεξγαζίαο γλσζηή σο Θεσξία ηνπ Γπλακφ. Ο ζηεξεφο 

εζσηεξηθφο ππξήλαο είλαη αξθεηά ζεξκφο ψζηε λα δηαηεξεί έλα κφληκν καγλεηηθφ 

πεδίν (βι. Θεξκνθξαζία Curie), πηζαλφ είλαη φκσο λα δξα σο ζηαζεξνπνηεηήο πξνο 

ην καγλεηηθφ πεδίν πνπ γελλάηαη απφ ηνλ εμσηεξηθφ ππξήλα. 

Καηά κηα άιιε ζεσξία, ν γήηλνο ππξήλαο απνηειείηαη απφ πδξνγφλν θαη ήιην, ηα 

νπνία βξίζθνληαη ζηελ ίδηα θαηάζηαζε κε απηήλ ηνπ Ζιίνπ. ηνλ ππξήλα 

ζπκβαίλνπλ παξφκνηεο ππξεληθέο αληηδξάζεηο, φπσο ζηνλ Ήιην, γη' απηφ θαη 

παξακέλεη ζε ξεπζηή θαηάζηαζε, ρσξίο λα έρεη ςπρζεί. 

χκθσλα κε πξφζθαηεο ελδείμεηο εηθάδεηαη πσο ν εζσηεξηθφο ππξήλαο ηεο Γεο, ίζσο 

πεξηζηξέθεηαη ειαθξψο ηαρχηεξα απφ ηνλ ππφινηπν πιαλήηε, θαηά πεξίπνπ 2° αλά 

έηνο. 

Δίλαη εκθαλέο φηη θαη νη δχν πην πάλσ ζεσξίεο πξνζπαζνχλ λα εμεγήζνπλ ηα 

θαηλφκελα πνπ παξαηεξνχληαη ζηελ γήηλε επηθάλεηα, σζηφζν παξακέλνπλ ζην 

επίπεδν ηεο ζεσξίαο, ρσξίο λα έρεη ππάξμεη απηή απφδεημε γηα θακία απφ απηέο. 

Σν ζίγνπξν είλαη πσο ε δνκή απηή ηεο Γεο, εζσηεξηθή θαη εμσηεξηθή, δηαδξακαηίδεη 

ζπνπδαίν ξφιν ζηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν εκθαλίδνληαη νη θιηκαηηθέο αιιαγέο ζηελ 

επηθάλεηα απηήο. 

Μαλδύαο 

Ο καλδχαο ηεο Γεο εθηείλεηαη ζε έλα βάζνο 2.890 ρικ.. Ζ πίεζε, ζηε βάζε ηνπ 

καλδχα είλαη πεξίπνπ 1,4 εθαη. θνξέο κεγαιχηεξε ηεο αηκνζθαηξηθήο πίεζεο (~140 

GPa). Απνηειείηαη θαηά κεγάιν κέξνο απφ πιηθά πινχζηα ζε ζίδεξν θαη καγλήζην. 

Σν ζεκείν ηήμεσο ελφο πιηθνχ εμαξηάηαη απφ ηελ πίεζε. Δθφζνλ ε πίεζε απμάλεη 

αξθεηά θαηά βάζνο ηνπ καλδχα, ην ρακειφηεξν ηκήκα είλαη ζρεδφλ ζηεξεφ ελψ ην 

αλψηεξν ηκήκα είλαη πιαζηηθφ (εκηηεηεγκέλν). Σν ημψδεο ηνπ αλψηεξνπ καλδχα 

θπκαίλεηαη κεηαμχ 10
21

 θαη 10
24

 Pa·s, αλάινγα κε ην βάζνο. Έηζη ν αλψηεξνο 

καλδχαο κπνξεί λα ξεχζεη αξθεηά αξγά. 
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Ζ εμήγεζε ηνπ γεγνλφηνο πσο ελψ ν εμσηεξηθφο ππξήλαο είλαη ξεπζηφο, ν θαηψηεξνο 

καλδχαο είλαη ζηεξεφο/πιαζηηθφο, βξίζθεηαη ζην αλψηεξν ζεκείν ηήμεσο ησλ 

πινχζησλ ζε ζίδεξν θξακάησλ ηνπ καλδχα απφ ηνλ ζρεδφλ θαζαξφ ζίδεξν ηνπ 

ππξήλα. Ο δε εζσηεξηθφο ππξήλαο είλαη ζηεξεφο ιφγσ ηεο εμαηξεηηθά κεγάιεο πίεζεο 

θνληά ζην θέληξν ηνπ πιαλήηε. 

Φινηόο 

Ο θινηφο θπκαίλεηαη κεηαμχ 5 θαη 70 km ζε βάζνο. Σα ιεπηά ηκήκαηα ηνπ θινηνχ 

είλαη θάησ απφ ηνπο σθεαλνχο (σθεάληνο θινηφο) θαη απνηεινχληαη απφ ππθλά 

πεηξψκαηα καγλεζίνπ, ζηδήξνπ θαη ππξηηίνπ. Σα παρχηεξα ηκήκαηα ηνπ θινηνχ είλαη 

ηα επεηξσηηθά ηα νπνία είλαη ιηγφηεξν ππθλά απφ ηα σθεάληα θαη απνηεινχληαη απφ 

πεηξψκαηα πινχζηα ζε λάηξην, αινπκίλην θαη ππξίηην. Σν φξην κεηαμχ ηνπ θινηνχ θαη 

ηνπ καλδχα παξνπζηάδεηαη ζε δχν δηαθνξεηηθέο θάζεηο: Αξρηθά, κέζσ κίαο 

αζπλέρεηαο ζηελ ηαρχηεηα ησλ ζεηζκηθψλ θπκάησλ γλσζηή σο αζπλέρεηα ηνπ 

Mohorovicic ή απιά Moho. Ζ αηηία ηνπ Moho θαίλεηαη λα νθείιεηαη ζηελ αιιαγή 

ηεο ζχζηαζεο ησλ πεηξσκάησλ. Ζ δεχηεξε θάζε είλαη κία ρεκηθή αζπλέρεηα ε νπνία 

έρεη παξαηεξεζεί ζε βαζηά ηκήκαηα ηνπ σθεάληνπ θινηνχ ηα νπνία έρνπλ εηζρσξήζεη 

ζηνλ επεηξσηηθφ θινηφ θαη παξαηεξνχληαη σο νθηνιηζηθέο αθνινπζίεο. 

Βηόζθαηξα 

Ζ Γε είλαη ην κφλν κέξνο πνπ γλσξίδνπκε φπνπ ππάξρεη δσή. πρλά ιέκε πσο ε δσή 

ηνπ πιαλήηε, ζρεκαηίδεη ηελ «Βηφζθαηξα». Ζ βηφζθαηξα εθηηκάηαη πσο άξρηζε λα 

εμειίζζεηαη πξηλ 3,5 δηζεθαηνκκχξηα (3,5×10
9
) ρξφληα. Ζ βηφζθαηξα κπνξεί λα 

ηαμηλνκεζεί ζχκθσλα κε δψλεο γεσγξαθηθνχ πιάηνπο πνπ πεξηέρνπλ ζρεηηδφκελε 

ρισξίδα θαη παλίδα. Οη πνιηθέο δψλεο είλαη αξαηέο ζε δσή ελψ αληίζεηα, ε 

πεξηζζφηεξε γλσζηή δσή βξίζθεηαη ζηνλ Ηζεκεξηλφ. 

Ζ ζαιάζζηα θαη ε επίγεηα βηφζθαηξα αζθνχλ ζεκαληηθή επίδξαζε ζηελ ζχλζεζε ηεο 

αηκφζθαηξαο: 

 Ο βηφθνζκνο επεξεάδεη ηελ ιήςε θαη ηελ απειεπζέξσζε ησλ αεξίσλ ηνπ 

ζεξκνθεπίνπ. 
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 Με ηελ εθπνκπή πηεηηθψλ νξγαληθψλ ελψζεσλ (VOC), επηδξνχλ ζεκαληηθά 

ζηελ αηκνζθαηξηθή ρεκεία, ζηνλ ζρεκαηηζκφ ησλ aerosols θαη άξα ζην θιίκα. 

 

 

Πεγή θσηνγξαθηψλ: Μαλνπηιίδεο Υξήζηνο, Σν θιηκαηηθό ζύζηεκα – Μηα επηζθόπεζε 

 



ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΔ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΔΠΗΠΣΧΔΗ ΣΧΝ ΚΛΗΜΑΣΗΚΧΝ ΑΛΛΑΓΧΝ ΣΖ 

ΜΔΟΓΔΗΟ 
 

17 | P a g e  

 

Αηκόζθαηξα 

Ζ γήηλε αηκφζθαηξα είλαη έλα δπλακηθφ ζχζηεκα ην νπνίν δηαξθψο κεηαβάιιεηαη 

θαζψο πθίζηαηαη ζχλζεηεο θπζηθέο θαη ρεκηθέο δηεξγαζίεο. 

Ζ αηκφζθαηξα είλαη ν πξνζηαηεπηηθφο αέξηνο καλδχαο πνπ πεξηβάιιεη ηνλ πιαλήηε 

καο. Απνηειεί έλα κείγκα αεξίσλ, ην νπνίν ζπγθξαηείηαη θνληά ζηελ επηθάλεηα ηεο 

Γεο, σο απνηέιεζκα ηεο βαξχηεηάο ηεο απηήο θαη ηεο ζεξκηθήο θίλεζεο ησλ κνξίσλ 

ησλ αεξίσλ. Ζ θπζηθή θίλεζε ησλ αεξίσλ καδψλ, ιφγσ ησλ δηαθνξεηηθψλ ζπλζεθψλ 

ηεο ζεξκνθξαζίαο, ηεο πίεζεο θαη πγξαζίαο δεκηνπξγεί ηνλ θαηξφ ζε θάζε πεξηνρή 

ηνπ πιαλήηε θαη θαηά ζπλέπεηα ην θιίκα ηεο πεξηνρήο απηήο. Δπίζεο, ε ρεκηθή 

ζχλζεζε ηεο αηκφζθαηξαο κεηαβάιιεηαη ζπλερψο, έρνληαο σο θηλεηήξηα δχλακε ηελ 

ειηαθή αθηηλνβνιία. 

ε απηφ ην ζεκείν, αξρίδεη λα γίλεηαη εκθαλέο, ην φηη νπνηαδήπνηε αιιαγή, αθνχζηα ή 

εθνχζηα, ζηελ αηκφζθαηξα, επεξεάδεη άκεζα ην θιίκα ηεο πεξηνρήο, ηεο νπνίαο ηελ 

αηκφζθαηξα κειεηάκε. 

 Η θξπόζθαηξα 

 

Ζ θξπφζθαηξα πεξηιακβάλεη: 

 Σνπο πάγνπο ηεο Γξνηιαλδίαο 

 Σνπο επεηξσηηθνχο παγεηψλεο θαη ηηο ρηνλνζθεπείο πεξηνρέο 

 Σνλ πάγν ηεο ζάιαζζαο 

Αληιεί ηελ ζεκαζία ηεο απφ: 

 Σελ πςειή αλαθιαζηηθφηεηα (albedo) ηεο ειηαθήο αθηηλνβνιίαο 

 Σελ ρακειή ζεξκηθή αγσγηκφηεηα 

 Σελ κεγάιε ζεξκηθή αδξάλεηα 

 Σνλ θξίζηκν ξφιν ηεο ζηελ θαζνδήγεζε ηεο βαζεηάο σθεάληαο θπθινθνξίαο 

ηνπ λεξνχ 
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Απνηειεί ηα ζθεπαζκέλα κε ρηφλη θαη πάγν ηκήκαηα ηνπ πιαλήηε. Πεξηιακβάλεη ηελ 

Αληαξθηηθή, ηνλ Αξθηηθφ Ωθεαλφ, ηε Γξνηιαλδία, ην Βφξεην Καλαδά, ηε Βφξεηα 

ηβεξία θαη ηηο πεξηζζφηεξεο πςειέο νξνζεηξέο παληνχ ζηνλ θφζκν, φπνπ ππφ ην 

κεδέλ ζεξκνθξαζίεο επηθξαηνχλ θαζφιε ηε δηάξθεηα ηεο ρξνληάο. Ο πάγνο ηεο 

ζάιαζζαο απνδεζκεχεη ηνλ σθεαλφ απφ ηελ ππεξθείκελε αηκφζθαηξα, πξνθαιψληαο 

ζεκαληηθέο κεηαβνιέο θαη ζηα δχν ππνζπζηήκαηα. Σν ρηφλη έρεη παξφκνηα αιιά 

κηθξφηεξε επίδξαζε πάλσ ζηε Γε. Υσξίο ηελ θξπφζθαηξα πεξηζζφηεξε ελέξγεηα ζα 

απνξξνθνχληαλ απφ ηελ επηθάλεηα ηεο Γεο απφ φηη ζα αληαλαθιψληαλ θαη θαηά 

ζπλέπεηα ε ζεξκνθξαζία ηεο αηκφζθαηξαο ζα ήηαλ πνιχ πεξηζζφηεξν πςειή.  

 

Τδξόζθαηξα 

Κύξην άξζξν: Ωθεαλφο 

 

Πεγή: Wikimedia Commons 

 

Οξζνγσληθή πξνβνιή ηνπ Plate κίαο ζπλζεηηθήο - δνξπθνξηθήο εηθφλαο ηεο Γεο 

Απνηειείηαη απφ: 

 Σα λεξά ησλ ζαιαζζψλ 

 Σα ππφγεηα λεξά 

 Σηο ιίκλεο θαη ηα πνηάκηα 

 Σα πδξνθφξα ζηξψκαηα 

 

Ωθεαλνί (70% ηεο γήηλεο επηθάλεηαο) 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%81%CF%87%CE%B5%CE%AF%CE%BF:Land_shallow_topo_2048.jpg
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%81%CF%87%CE%B5%CE%AF%CE%BF:Land_shallow_topo_2048.jpg
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%81%CF%87%CE%B5%CE%AF%CE%BF:Land_shallow_topo_2048.jpg
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%81%CF%87%CE%B5%CE%AF%CE%BF:Land_shallow_topo_2048.jpg
http://commons.wikimedia.org/wiki/%CE%9A%CF%8D%CF%81%CE%B9%CE%B1_%CE%A3%CE%B5%CE%BB%CE%AF%CE%B4%CE%B1
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• Απνζεθεχνπλ θαη κεηαθέξνπλ κεγάια πνζά ελέξγεηαο 

• Γηαιχνπλ θαη απνζεθεχνπλ κεγάιεο πνζφηεηεο CO2 

Λφγσ ηεο κεγάιεο ζεξκηθήο αδξάλεηάο ηνπο, κεηξηάδνπλ ηηο ηζρπξέο αιιαγέο ηεο 

ζεξκνθξαζίαο θαη ιεηηνπξγνχλ σο ξπζκηζηέο ηνπ γήηλνπ θιίκαηνο. 

Ζ Γε είλαη ν κφλνο πιαλήηεο ηνπ Ζιηαθνχ καο πζηήκαηνο φπνπ ζηελ επηθάλεηά ηεο 

θπξηαξρεί ην πγξφ ζηνηρείν. Σν λεξφ θαιχπηεη ην 71% ηεο γήηλεο επηθάλεηαο (απφ ην 

νπνίν 97% είλαη ζαιάζζην λεξφ θαη 3% γιπθφ λεξφ  (πηζαλνινγείηαη ην 1,8%) θαη ηελ 

ρσξίδεη ζε πέληε σθεαλνχο θαη επηά επείξνπο. Ζ ηξνρηά ηεο Γεο ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ 

εθαηζηεηαθή δξαζηεξηφηεηα, ηε βαξχηεηα, ην θαηλφκελν ηνπ ζεξκνθεπίνπ, ην 

καγλεηηθφ πεδίν θαη ηελ αηκφζθαηξα πινχζηα ζε νμπγφλν είλαη νη βαζηθέο αηηίεο πνπ 

θάλνπλ ηε Γε ηνλ πιαλήηε ηνπ λεξνχ. 

Αλ θαη ε ηξνρηά ηεο Γεο είλαη αξθεηά απνκαθξπζκέλε ψζηε λα δηαηεξεί ην λεξφ ζε 

πγξή κνξθή, ην θαηλφκελν ηνπ ζεξκνθεπίνπ απνηξέπεη ην λεξφ απφ ην λα παγψζεη. 

Παιαηνληνινγηθέο ελδείμεηο δείρλνπλ πσο θάπνηα ζηηγκή κεηά ηελ απνίθεζε ησλ 

σθεαλψλ απφ ηα κπιε-πξάζηλα βαθηήξηα, ην θαηλφκελν ηνπ ζεξκνθεπίνπ θαηέξξεπζε 

κε απνηέιεζκα ηελ πηζαλή πήμε φισλ ησλ σθεαλψλ γηα κία πεξίνδν απφ 10 ζε 100 

εθαηνκκχξηα ρξφληα ζε έλα γεγνλφο πνπ θαιείηαη «Γε - Υηνλφκπαια». 

ε άιινπο πιαλήηεο, φπσο ζηελ Αθξνδίηε, ν αηκφο θαηαζηξέθεηαη απφ ηελ ειηαθή 

ππεξηψδε αθηηλνβνιία θαη ην πδξνγφλν ηνλίδεηαη θαη απνκαθξχλεηαη απφ ηνλ πιαλήηε 

κέζσ ηνπ ειηαθνχ αλέκνπ. Απηή είλαη κία ππφζεζε γηα ηελ έιιεηςε λεξνχ ζηελ 

Αθξνδίηε, ρσξίο πδξνγφλν, ην λεξφ αληηδξά κε ηα ζηεξεά ηεο επηθάλεηαο 

δεκηνπξγψληαο νμείδηα. 

ηελ αηκφζθαηξα ηεο Γεο, έλα ζηξψκα φδνληνο ζηελ ζηξαηφζθαηξα, απνξξνθά ην 

κεγαιχηεξν κέξνο ηεο ειηαθήο ππεξηψδνπο αθηηλνβνιίαο, απνηξέπνληαο ηελ 

απνζχλζεζε ηνπ λεξνχ. Δπηπιένλ, ε καγλεηφζθαηξα, απνηξέπεη ηελ αιιειεπίδξαζε 

κεηαμχ ησλ ζηνηρείσλ ηεο αηκφζθαηξαο θαη ηνπ ειηαθνχ αλέκνπ. 

Σέινο, ηα εθαίζηεηα εθπέκπνπλ ζπλερψο αηκνχο απφ ην εζσηεξηθφ. Ζ ηεθηνληθή ησλ 

πιαθψλ ηεο Γεο αλαθπθιψλνπλ ηνλ άλζξαθα θαη ην λεξφ θαζψο νη αζβεζηφιηζνη 

εηζέξρνληαη ζηνλ καλδχα θαη εμέξρνληαη κέζσ ησλ εθαηζηείσλ σο αηκφο θαη 
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δηνμείδην ηνπ άλζξαθα. Δθηηκάηαη πσο ηα ζπζηαηηθά ηνπ καλδχα πεξηέρνπλ 

ηνπιάρηζηνλ 10 θνξέο ηελ πνζφηεηα ηνπ λεξνχ ησλ σθεαλψλ, αλ θαη ην κεγαιχηεξν 

κέξνο είλαη παγηδεπκέλν θαη πνηέ δελ απειεπζεξψλεηαη ζηελ αηκφζθαηξα. 

ΔΠΙΦΑΝΔΙΑ ΣΟΤ ΔΓΑΦΟΤ 

 

 Ζ βιάζηεζε θαη ην ρψκα ειέγρνπλ πψο ε ελέξγεηα πνπ έξρεηαη απφ ηνλ ήιην 

επηζηξέθεηαη ζηελ αηκφζθαηξα: 

• Με ηελ κνξθή ππέξπζξεο αθηηλνβνιίαο, ζεξκαίλνληαο ηελ αηκφζθαηξα 

• Μέξνο ηεο ρξεζηκεχεη ζηελ εμάηκηζε ηνπ λεξνχ 

 

 Ζ ηξαρχηεηα ηνπ εδάθνπο: 

• Δπεξεάδεη ηελ αηκνζθαηξηθή δπλακηθή 

• Ο άλεκνο παξαζχξεη ζθφλε απφ ηελ επηθάλεηα ηεο Γεο, ε νπνία αιιειεπηδξά 

κε ηελ ειηαθή αθηηλνβνιία. 

Κηλήζεηο ηεο Γεο 

 

 Πεγή: Wikimedia Commons 

Απεηθφληζε ηεο πεξηζηξνθήο ηεο Γεο 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%81%CF%87%CE%B5%CE%AF%CE%BF:Globespin.gif
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%81%CF%87%CE%B5%CE%AF%CE%BF:Globespin.gif
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%81%CF%87%CE%B5%CE%AF%CE%BF:Globespin.gif
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%81%CF%87%CE%B5%CE%AF%CE%BF:Globespin.gif
http://commons.wikimedia.org/wiki/%CE%9A%CF%8D%CF%81%CE%B9%CE%B1_%CE%A3%CE%B5%CE%BB%CE%AF%CE%B4%CE%B1
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Ο πιαλήηεο Γε πξαγκαηνπνηεί ηέζζεξηο θηλήζεηο: 

1. Σελ Πεξηζηξνθή, γχξσ απφ ηνλ άμνλά ηεο. 

2. Σελ Πεξηθνξά, γχξσ απφ ηνλ Ήιην, 

3. Σελ Ζιηαθή κεηαβαηηθή πεξηθνξά, πνπ πξαγκαηνπνηεί αθνινπζψληαο ηελ 

πεξηζηξνθή ηνπ Ζιηαθνχ ζπζηήκαηνο θαη 

4. Σελ Γαιαμηαθή κεηαβαηηθή πεξηθνξά, πνπ πξαγκαηνπνηεί αθνινπζψληαο ηελ 

πεξηζηξνθή ηνπ Γαιαμία. 

Οη δχν πξψηεο είλαη θαη νη ζεκαληηθφηεξεο. Οη δχν ηειεπηαίεο, κεησκέλνπ 

ελδηαθέξνληνο, παξνπζηάδνπλ επηπξφζζεηα εθηφο ησλ πεξηζηξνθψλ θαη ηξνρηαθέο 

πεξηθνξέο ζηνλ αζηξηθφ ρψξν πνπ ζα κπνξνχζαλ έηζη λα ζπλαζξνηζηνχλ ζε έμη. 

 

 Πεγή: Wikimedia Commons 

ρεκαηηθή παξάζηαζε ηεο «ειιεηπηηθήο», ηξνρηάο ηεο Γεο πεξί ηνλ Ήιην. 

Η Γε ζην Ηιηαθό ύζηεκα 

Ζ πεξίνδνο πεξηζηξνθήο ηεο Γεο πεξί ηνλ άμνλά ηεο είλαη 23 ψξεο, 56 ιεπηά θαη 4.09 

δεπηεξφιεπηα (κία αζηξηθή εκέξα). Έηζη παξαηεξψληαο απφ ηελ Γε ηα νπξάληα 

ζψκαηα, ε θχξηα θαηλφκελε θίλεζή ηνπο είλαη απφ ηα αλαηνιηθά πξνο ηα δπηηθά κε 

ηαρχηεηα 15°/ψξα = 15'/ιεπηφ, ι.ρ. κία ειηαθή ή ζειεληαθή δηάκεηξν αλά δχν ιεπηά. 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%81%CF%87%CE%B5%CE%AF%CE%BF:Seasons1.svg
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%81%CF%87%CE%B5%CE%AF%CE%BF:Seasons1.svg
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%81%CF%87%CE%B5%CE%AF%CE%BF:Seasons1.svg
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%81%CF%87%CE%B5%CE%AF%CE%BF:Seasons1.svg
http://commons.wikimedia.org/wiki/%CE%9A%CF%8D%CF%81%CE%B9%CE%B1_%CE%A3%CE%B5%CE%BB%CE%AF%CE%B4%CE%B1
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Ζ πεξηθνξά ηεο Γεο γχξσ απφ ηνλ Ήιην δηαξθεί 365,2564 κέζεο ειηαθέο εκέξεο (ή 

έλα αζηξηθφ έηνο). Παξαηεξψληαο απφ ηε Γε, είλαη κία θαηλφκελε θίλεζε ηνπ Ήιηνπ 

σο πξνο ηα αζηέξηα πεξίπνπ 1°/εκέξα ή κία ειηαθή ή ζειεληαθή δηάκεηξν θάζε 12 

ψξεο, ζε αληίζεηε δηεχζπλζε απφ ηελ θχξηα θαηλφκελε θίλεζε (ιφγσ πεξηζηξνθήο). 

Ζ Γε έρεη έλαλ θπζηθφ δνξπθφξν, ηελ ειήλε, ε νπνία πεξηθέξεηαη γχξσ απφ ηελ Γε 

θάζε 27 1/3 εκέξεο (αζηξηθφο κήλαο). Παξαηεξψληαο απφ ηελ Γε ηελ θίλεζε, 

θαίλεηαη λα θηλείηαη κε 12 °/εκέξα (κία ζειεληαθή δηάκεηξν ηελ ψξα), ζε αληίζεηε 

δηεχζπλζε απφ ηελ θχξηα θαηλφκελε θίλεζε. Λφγσ ηεο ζπλδπαζκέλεο πεξηθνξάο 

γχξσ απφ ηνλ Ήιην, ν ρξφλνο πνπ κεζνιαβεί κεηαμχ δχν ίδησλ θάζεσλ ηεο ειήλεο 

(π.ρ. απφ παλζέιελν ζε παλζέιελν) δηαξθεί πεξίπνπ 29,54 εκέξεο πεξίνδνο πνπ 

νλνκάδεηαη ζπλνδηθφο κήλαο (ρνλδξηθά 30 εκέξεο ή έλαο εκεξνινγηαθφο κήλαο). 

Με ζεκείν αλαθνξάο ηνλ Βφξεην Πφιν ηεο Γεο, ε θίλεζε ηεο Γεο, ηεο ειήλεο θαη 

ηεο αμνληθήο πεξηζηξνθήο, είλαη φιεο αληίζεηα ζηελ θνξά ησλ δεηθηψλ ηνπ ξνινγηνχ. 

Σα ηξνρηαθά θαη αμνληθά επίπεδα δελ είλαη αθξηβψο επζπγξακκηζκέλα: Σν ηξνρηαθφ 

επίπεδν Γεο-Ζιίνπ ή αιιηψο Δθιεηπηηθή (23,5° πεξίπνπ, ε αηηία ησλ επνρψλ) θαη ην 

ηξνρηαθφ επίπεδν Γεο-ειήλεο, ζρεκαηίδνπλ γσλία, πεξίπνπ, 5° (αλ ήηαλ απφιπηα 

επζπγξακκηζκέλα, ζα είρακε κία έθιεηςε Ζιίνπ ή ειήλεο θάζε κήλα). 

Ζ θαίξα ηνπ Hill ηεο Γεο έρεη κία αθηίλα 1,5 Gm, κέζα ζηελ νπνία ν κφλνο θπζηθφο 

δνξπθφξνο κπνξεί θαη πεξηθέξεηαη. 

Η ειήλε 

Όλνκα 
Γηάκεηξνο 

(km) 
Μάδα (kg) 

Μεγάινο Ηκηάμνλαο 

(km) 
Πεξίνδνο ηξνρηάο 

ειήλε 3.474,8 
7,349 &times 

10
22

 
384.400 

27 Ζκέξεο, 7 ψξεο, 

43,7 ιεπηά 

Πεγή: Wikipedia  

http://commons.wikimedia.org/wiki/%CE%9A%CF%8D%CF%81%CE%B9%CE%B1_%CE%A3%CE%B5%CE%BB%CE%AF%CE%B4%CE%B1
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Ζ ειήλε, ή απιψο, «ην Φεγγάξη», είλαη έλαο ζρεηηθά κεγάινο δνξπθφξνο, κε ζηεξεφ 

θινηφ θαη δηάκεηξν πεξίπνπ ην 1/4 ηεο Γεο. Οη θπζηθνί δνξπθφξνη ησλ ππφινηπσλ 

πιαλεηψλ ηνπ Ζιηαθνχ πζηήκαηνο νλνκάδνληαη θαη Φεγγάξηα. 

Ζ βαξπηηθή έιμε κεηαμχ Γεο θαη ειήλεο είλαη ν θχξηνο παξάγνληαο γηα ηηο 

παιίξξνηεο ζηελ Γε. Ζ επίδξαζε ησλ παιηξξντθψλ δπλάκεσλ ζηε ειήλε έρεη 

πξνθαιέζεη ην παιηξξντθφ θιείδσκα: ε πεξίνδνο πεξηζηξνθήο ηεο είλαη ηέηνηα (ίδηα 

κε ηελ πεξίνδν πεξηθνξάο) ψζηε παξνπζηάδεη ηελ ίδηα φςε ζηελ Γε. 

Καηά ηελ πεξηθνξά γχξσ απφ ηελ Γε, δηαθνξεηηθέο φςεηο θσηίδνληαη απφ ηνλ Ήιην, 

πξνθαιψληαο ηηο Φάζεηο ηεο ειήλεο. 

Πηζηεχεηαη πσο ε ειήλε ζπλέβαιε ζηελ δηαηήξεζε ηεο δσήο κέζσ ηεο επίδξαζήο 

ηεο ζηηο θιηκαηνινγηθέο ζπλζήθεο. Παιαηνληνινγηθά ζηνηρεία θαζψο θαη 

ππνινγηζηηθέο πξνζνκνηψζεηο δείρλνπλ πσο ε θιίζε ηνπ άμνλα πεξηζηξνθήο ηεο Γεο, 

ζηαζεξνπνηήζεθε απφ ηηο παιηξξντθέο αιιειεπηδξάζεηο κε ηελ ειήλε. Υσξίο απηήλ 

ηελ ζηαζεξνπνηεηηθή δχλακε σο πξνο ηελ ξνπή πνπ αζθνχλ ν Ήιηνο θαη νη ππφινηπνη 

πιαλήηεο ζηελ πεπιαηπζκέλε κνξθή ηεο Γεο, θάπνηνη πηζηεχνπλ πσο ε θιίζε ηνπ 

άμνλα πεξηζηξνθήο ζα κεηαβαιιφηαλ ρανηηθά, φπσο ζπκβαίλεη ζηνλ Άξε. Δάλ ν 

άμνλαο πεξηζηξνθήο πιεζίαδε ην επίπεδν ηεο εθιεηπηηθήο, αθξαίεο θιηκαηηθέο 

ζπλζήθεο ζα επηθξαηνχζαλ νη νπνίεο ζα εμαθάληδαλ ηηο πεξηζζφηεξεο κνξθέο δσήο 

απφ ηνλ πιαλήηε. 

Ζ ειήλε απέρεη ηφζν απφ ηελ Γε, ψζηε λα έρεη πεξίπνπ ηελ ίδηα θαηλφκελε δηάκεηξν 

κε ηνλ Ήιην (ν Ήιηνο είλαη 400 θνξέο κεγαιχηεξνο, σζηφζν θαη 400 θνξέο 

καθξχηεξα απφ ηελ ειήλε). Απηφ ην γεγνλφο επηηξέπεη λα ιακβάλνπλ ρψξα νιηθέο 

εθιείςεηο Ζιίνπ. 

Ζ πξνέιεπζε ηεο ειήλεο είλαη άγλσζηε, ε δεκνθηιέζηεξε ππφζεζε έρεη λα θάλεη κε 

ηνλ ζρεκαηηζκφ απφ ηελ ζχγθξνπζε ηεο Γεο κε έλαλ πξσηνπιαλήηε ζην κέγεζνο ηνπ 

Άξε. Απηή ε ππφζεζε εμεγεί κεηαμχ ησλ άιισλ θαη ηελ παξφκνηα ζχζηαζε ηεο Γεο 

θαη ηεο ειήλεο. 

Ζ Γε βξίζθεηαη επηπιένλ ζε θνηλή ηξνρηά κε έλαλ αζηεξνεηδή, ηνλ 3753 Cruithne. 
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πσο αλαθέξζεθε θαη πξνεγνπκέλσο, ην θιηκαηηθφ ζχζηεκα, είλαη έλα πνιχπινθν 

ζχζηεκα πνπ απνηειείηαη απφ ηελ αηκόζθαηξα, ηελ πδξόζθαηξα, ηελ θξπόζθαηξα, 

ηελ βηόζθαηξα θαη ηελ επηθάλεηα ηεο Γεο θαη ηα νπνία αιιειεπηδξνχλ κε εμσγελείο 

παξάγνληεο φπσο ην θεγγάξη, ν ήιηνο θαη ν επξχηεξνο ρψξνο ηνπ ειηαθνχ 

ζπζηήκαηνο . 

 

Πεγή: http://dmod.physics.auth.gr/klima_01.htm 

Κάζε έλα απφ ηα αλσηέξσ, παίδεη ην δηθφ ηνπ ξφιν ζηε δηαηήξεζε ηεο δσήο πάλσ 

ζηε Γε θαη φια καδί, ζα κπνξνχζακε λα πνχκε πσο ζπληνλίδνληαη ψζηε λα 

επηβάιιεηαη κηα ζπλνιηθή θιηκαηηθή ηζνξξνπία. Μηα ηζνξξνπία ππέξ ηεο δηαηήξεζεο 

ηεο αλζξψπηλεο δσήο, φπσο ηε γλσξίδνπκε. 

ια ηα παξαπάλσ, ηαπηφρξνλα κε ηελ επίδξαζε πνπ έρεη ζε απηά, ε αλζξψπηλε δσή 

θαη νη αλζξψπηλεο δξαζηεξηφηεηεο, πξνθαινχλ ζεκαληηθέο αιιαγέο-αιινηψζεηο ζε 

φιε ηε ιεηηνπξγία ηνπ ζπζηήκαηνο, έρνληαο σο επίπησζε, ηελ δηαθνξνπνίεζε, ησλ  

απνηειεζκάησλ πνπ απηά πξαγκαηνπνηνχλ ζηνλ πιαλήηε Γε (θιηκαηηθέο αιιαγέο). 

Οη αιιαγέο θαη νη ζπλέπεηεο παγθνζκίσο 

Ζ αχμεζε ηεο ζεξκνθξαζίαο ζεσξείηαη έλα απφ ηα ζεκαληηθφηεξα παγθφζκηα 

πεξηβαιινληηθά πξνβιήκαηα ηελ ηειεπηαία δεθαεηία. 
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Οη επηζηήκνλεο πξνβιέπνπλ φηη ε κέζε παγθφζκηα ζεξκνθξαζία ζα απμεζεί θαηά 

1,4
ν
 - 5,8

ν
 Celsius   κέρξη ην 2100, ελψ νη ζεξκνθξαζίεο ζηελ Δπξψπε ζα απμεζνχλ 

θαηά 2
ν
- 6,3

ν
 C. ηελ Αιάζθα , ην Γπηηθφ Καλαδά θαη ηελ Αλαηνιηθή Ρσζία νη κέζεο 

ρεηκεξηλέο ζεξκνθξαζίεο έρνπλ απμεζεί θαηά 3
ν
 - 4

ν
 C ηα ηειεπηαία 50 ρξφληα. 

πλέπεηεο ηεο αχμεζεο ηεο ζεξκνθξαζίαο ηνπ πιαλήηε, ε νπνία ζα αλαιπζεί 

παξαθάησ, είλαη: 

1. Σα ζηξψκαηα πνιηθνχ πάγνπ ιηψλνπλ ζπλερψο. Ζ έθηαζε ηεο ζαιάζζηαο 

πεξηνρήο πνπ θαιχπηεηαη απφ ηνλ Αξθηηθφ πάγν ζην Βφξεην Πφιν 

ζπξξηθλψζεθε θαηά 10% ηηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο θαη ην πάρνο ηνπ πάγνπ πνπ 

βξίζθεηαη πάλσ απφ ηε ζηάζκε ηνπ λεξνχ κεηψζεθε θαηά 40% πεξίπνπ. 

2. ζν ιηψλνπλ ηα ζηξψκαηα πάγνπ αλεβαίλεη ε ζηάζκε ηεο ζάιαζζαο θαη 

πξνβιέπεηαη φηη ζα αλέβεη αθφκε θαηά 88 εθαηνζηά κέρξη ην 2100. 

πγθεθξηκέλα γηα ηε Μεζφγεην, αλακέλεηαη λα αλέβεη 20 κε 60 εθαηνζηά έσο 

ην 2100. 

Ζ αιιαγή ηνπ θιίκαηνο πξνθαιεί αθξαία θαηξηθά θαηλφκελα, φπσο θαηαηγίδεο, 

πιεκκχξεο, ηπθψλεο, μεξαζίεο θαη θαχζσλεο. 

Σα ηειεπηαία 50  ρξφληα ηξηπιαζηάζηεθαλ νη θαηξηθέο ζενκελίεο, θπξίσο νη 

πιεκκχξεο θαη νη αλεκνζχειιεο. Ο ζεξηλφο θαχζσλαο ηνπ 2003 πξνθάιεζε ην ζάλαην 

20.000 Δπξσπαίσλ, δαζηθέο ππξθαγηέο κεγάιεο θιίκαθαο ζηε Νφηηα Δπξψπε θαη 

γεσξγηθέο δεκηέο πάλσ απφ 10.000.000.000 επξψ είλαη θάπνηεο απφ ηηο ζπλέπεηεο ηεο 

αχμεζεο ηεο ζεξκνθξαζίαο ζηελ επηθάλεηα ηεο Γεο. 

Δπηπξνζζέησο, πνιιά δψα θαη θπηά δελ κπνξνχλ λα αληηκεησπίζνπλ ηελ αιιαγή ησλ 

ζεξκνθξαζηψλ, νχηε κπνξνχλ λα κεηαθηλεζνχλ ζε πεξηνρέο κε θαηαιιειφηεξν θιίκα. 

Οξηζκέλνη επηζηήκνλεο ππνινγίδνπλ φηη ε αιιαγή ηνπ θιίκαηνο κπνξεί λα νδεγήζεη 

ζηελ εμαθάληζε ηνπ ελφο ηξίηνπ ησλ εηδψλ ηεο Γεο κέρξη ην 2050. Ηδηαίηεξα, 

απεηινχληαη ζειαζηηθά θαη πηελά πνπ δνπλ ζε ζρεηηθά ςπρξά θιίκαηα. 

Πψο φκσο νη θιηκαηηθέο αιιαγέο, πξνθαινχλ ηεξάζηηεο αιιαγέο ηνπ θαηξνχ, φπσο ε 

αχμεζε ηεο ζεξκνθξαζίαο;  
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Πξνζπαζψληαο λα νξίζνπκε ηη είλαη θαηξφο, ζα κπνξνχζακε λα πνχκε πσο είλαη ε 

θαηάζηαζε κηαο κηθξήο πεξηνρήο ηεο αηκφζθαηξαο ζε κηα νξηζκέλε ρξνληθή ζηηγκή. 

Αληίζεηα κε ην θιίκα, ν θαηξφο αλαθέξεηαη ζηηο κεηαβνιέο ηεο αηκφζθαηξαο, νη 

νπνίεο ζπκβαίλνπλ ζε δηάζηεκα απφ ιίγα ιεπηά κέρξη κεξηθέο εβδνκάδεο. 

Σν θιίκα ελφο ηφπνπ είλαη ν κέζνο φξνο ησλ θαηξηθψλ ζπλζεθψλ: ζεξκνθξαζία, 

πγξαζία θαη βξνρφπησζε, νη νπνίεο επηθξαηνχλ ζηνλ ηφπν απηφ, θαη πξνθχπηεη απφ 

κεηξήζεηο ηνπιάρηζηνλ ηξηάληα ρξφλσλ. 

Σα θχξηα κεηεσξνινγηθά ζηνηρεία πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα λα νξηζηεί ν θαηξφο 

είλαη ε αηκνζθαηξηθή πίεζε, ε ζεξκνθξαζία θαη ε πγξαζία ηνπ αέξα θαη νη άλεκνη. 

Δλ ζπλερεία, ε λέθσζε, ε βξνρή, ην ρηφλη, ε νξαηφηεηα θ.ιπ. εμαξηψληαη απφ ηα 

ζηνηρεία απηά. 

Η κεραληζκόο δηακόξθσζεο ηνπ θιίκαηνο 

Ζ ειηαθή αθηηλνβνιία παξέρεη ηελ ελέξγεηα, ε νπνία δεκηνπξγεί ηα θαηξηθά 

θαηλφκελα θαη δηακνξθψλεη ην θιίκα. Σν έλα ηξίην ηεο ειηαθήο αθηηλνβνιίαο πνπ 

δέρεηαη ε Γε, αλαθιάηαη πίζσ ζην δηάζηεκα, ελψ ην ππφινηπν απνξξνθάηαη απφ ηελ 

αηκφζθαηξα, ηνπο σθεαλνχο, ηελ μεξά θαη ηηο δηάθνξεο κνξθέο δσήο. 

Ζ ιεπηή ηζνξξνπία αλάκεζα ζηελ εθπεκπφκελε θαη ηελ εηζεξρφκελε ειηαθή 

αθηηλνβνιία θαζνξίδεη ην παγθφζκην θιίκα. 

Ζ αηκνζθαηξηθή ξχπαλζε, νδεγεί ζε αιιαγή ηεο ζχζηαζεο ηεο αηκφζθαηξαο άξα θαη 

ζε αιιαγή ηνπ θιίκαηνο εμαηηίαο α) ηνπ θαηλνκέλνπ ηνπ ζεξκνθεπίνπ, φπνπ νη 

απμεκέλεο ζπγθεληξψζεηο δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα θαη κεζαλίνπ πεξηνξίδνπλ ηηο 

απψιεηεο αθηηλνβνιίαο πξνο ην δηάζηεκα θαη β) ηεο δξάζεο ησλ αησξνύκελσλ 

ζσκαηηδίσλ, ηα νπνία ζπγθεληξψλνληαη ζηα πςειφηεξα ζηξψκαηα ηεο αηκφζθαηξαο, 

φπνπ παξακέλνπλ γηα πνιιά ρξφληα πξνθαιψληαο ςχμε ηεο θαηψηεξεο αηκφζθαηξαο. 
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Σν θαηλόκελν ηνπ ζεξκνθεπίνπ  

 

Σν θαηλφκελν ηνπ ζεξκνθεπίνπ ζπρλά ηαπηίδεηαη κε ηελ θιηκαηηθή αιιαγή. κσο 

είλαη έλα θπζηθφ θαηλφκελν κε επεξγεηηθά απνηειέζκαηα γηα ηελ χπαξμε, δηαηήξεζε 

θαη εμέιημε ηεο δσήο ζηνλ πιαλήηε. Ζ Γε έρεη έλα θπζηθφ ζχζηεκα ειέγρνπ ηεο 

ζεξκνθξαζίαο ηεο. Οξηζκέλα αέξηα ηεο αηκφζθαηξαο, γλσζηά θαη σο ζεξκνθεπηαθά 

αέξηα, επηηξέπνπλ ηε δηέιεπζε ηεο ειηαθήο αθηηλνβνιίαο πξνο ηε Γε, ηελ νπνία θαη 

«παγηδεχνπλ», ψζηε λα κελ εθπέκπεηαη ζην δηάζηεκα. Απηή ε παγίδεπζε ηεο 

αθηηλνβνιίαο απφ ηα ζπγθεθξηκέλα αέξηα νλνκάδεηαη θαηλφκελν ηνπ ζεξκνθεπίνπ. 

Σα αέξηα απηά ιεηηνπξγνχλ σο ζεξκηθή θνπβέξηα γχξσ απφ ηε Γε, δηαηεξψληαο ηε 

ζεξκνθξαζία ηεο. 

Δάλ δελ ππήξρε ν κεραληζκφο απηφο, ε κέζε ζεξκνθξαζία ηεο Γεο ζα ήηαλ πεξίπνπ 

θαηά 35 βαζκνχο Κειζίνπ ρακειφηεξε, δειαδή -20
ν
 C αληί γηα +15

ν
 C πνπ είλαη 

ζήκεξα, νπφηε ε χπαξμε δσήο ζα ήηαλ αδχλαηε. 

Δλίζρπζε ηνπ θαηλνκέλνπ ηνπ ζεξκνθεπίνπ 

Πνιιέο απφ ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ αλζξψπνπ, νη νπνίεο ζα αλαιπζνχλ παξαθάησ, 

ζπληεινχλ ζηελ αχμεζε ηεο ζπγθέληξσζεο ησλ ζεξκνθεπηαθψλ αεξίσλ θαη επνκέλσο 

ζηελ αχμεζε ηεο αθηηλνβνιίαο – ζεξκφηεηαο πνπ παγηδεχεηαη ζηελ αηκφζθαηξα, κε 

απνηέιεζκα ηελ ελίζρπζε ηνπ θπζηθνχ θαηλνκέλνπ ηνπ ζεξκνθεπίνπ. 

Σα πεξηζζφηεξα απφ ηα αέξηα ηνπ ζεξκνθεπίνπ δεκηνπξγνχληαη κε θπζηθέο 

δηεξγαζίεο. Ωζηφζν, ε ζπγθέληξσζε απηψλ ησλ αεξίσλ ζηελ αηκφζθαηξα απμάλεηαη 

ιφγσ ηεο ξχπαλζεο ηεο αηκφζθαηξαο. 

Σα αέξηα πνπ θπξίσο ζπκβάιινπλ ζηελ ελίζρπζε ηνπ θαηλνκέλνπ ηνπ ζεξκνθεπίνπ 

αλαθέξνληαη παξαθάησ: 

 Σν δηνμείδην ηνπ άλζξαθα (ζπλεηζθέξεη ζηελ ελίζρπζε ηνπ θαηλνκέλνπ θαηά 

50%) 

 Σν κεζάλην (πνπ ζπλεηζθέξεη  απφ 12% έσο θαη 20%) 

 Σν φδνλ (πνπ ζπλεηζθέξεη θαηά 13%) 

 Σν ππνμείδην ηνπ αδψηνπ (πνπ ζπλεηζθέξεη θαηά 5%) 
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 Οη ρισξνθζνξάλζξαθεο (πνπ ζπλεηζθέξνπλ απφ 15 έσο θαη 25%) 

Πεγή: www.kee.gr 

 

Γηνμείδην ηνπ άλζξαθα  

 

Ο θαζεγεηήο Μάξηηλ Πάξη, κέινο ηεο Γηαθπβεξλεηηθήο Δπηηξνπήο, ιέεη πσο έρνπλ 

πξαγκαηνπνηεζεί αιιαγέο ζην θιίκα θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ρξφλνπ, ησλ αηψλσλ θαη 

ησλ ρηιηεηηψλ.  

 

«κσο φια ηα ζηνηρεία δείρλνπλ φηη νη εθπνκπέο δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα έρνπλ 

μεπεξάζεη ηελ θπζηθή κεηαβιεηφηεηα» ηνλίδεη.  

 

Με άιια ιφγηα ζήκεξα αληηκεησπίδνπκε θαη ζα ζπλερίζνπκε λα αληηκεησπίδνπκε ζε 

αθφκε κεγαιχηεξν βαζκφ αιιαγέο ζην θιίκα πνπ ε Γε δελ έρεη αληηκεησπίζεη ζην 

παξειζφλ, ιέεη ν Βξεηαλφο επηζηήκνλαο.  

 

Ο κεγαιχηεξνο ζπληειεζηήο ηνπ θαηλνκέλνπ ηνπ ζεξκνθεπίνπ είλαη ην δηνμείδην ηνπ 

άλζξαθα.  

Απφ ηελ Βηνκεραληθή Δπαλάζηαζε νη ζπγθεληξψζεηο δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα ζηελ 

αηκφζθαηξα απμήζεθαλ θαηά 30%. 

Σν δηνμείδην ηνπ άλζξαθα είλαη ν πην επηβαξπληηθφο ξχπνο πνπ ζπλδέεηαη κε ην 

θαηλφκελν ηνπ ζεξκνθεπίνπ θαη ηελ παγθφζκηα αχμεζε ηεο ζεξκνθξαζίαο. 

Ζ αηκφζθαηξα εκπινπηίδεηαη θπζηθά ζε CO2  θαη θαηά ηελ πεξίνδν απνηθνδφκεζεο 

ησλ λεθξψλ θπηηθψλ θαη δσηθψλ νξγαληζκψλ απφ ηνπο κηθξννξγαληζκνχο, θαηά ηελ 

εθπλνή ησλ δψσλ θαη ησλ θπηψλ αιιά θαη απφ ηηο θπζηθέο εθαηζηεηαθέο εθπνκπέο. 

Κάζε ρξφλν απφ ην δηνμείδην ηνπ άλζξαθα ηεο αηκφζθαηξαο απνξξνθψληαη πεξίπνπ 

215 δηζεθαηνκκχξηα ηφλνη. Ζ κηζή απφ απηή ηελ πνζφηεηα ρξεζηκνπνηείηαη ζηε 

δηαδηθαζία ηεο θσηνζχλζεζεο. Σν κεγαιχηεξν κέξνο ηεο ππφινηπεο θαηαιήγεη ζηνπο 

σθεαλνχο. 

http://www.kee.gr/
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Οη αλζξσπνγελείο δξαζηεξηφηεηεο παξάγνπλ δηνμείδην ηνπ άλζξαθα κε ηφζν ηαρείο 

ξπζκνχο, πνπ νη θπζηθέο δηεξγαζίεο φπσο ε θσηνζχλζεζε, δελ κπνξνχλ λα 

απνξξνθήζνπλ. Ζ ζπλνιηθή πνζφηεηα ηνπ δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα πνπ 

απειεπζεξψλεηαη ζηελ αηκφζθαηξα απφ αλζξσπνγελείο δξαζηεξηφηεηεο είλαη πεξίπνπ 

6-7 δηζεθαηνκκχξηα ηφλνη εηεζίσο, εθ ησλ νπνίσλ 3 εθαηνκκχξηα ηφλνη παξακέλνπλ 

ζηελ αηκφζθαηξα σο πιενλάδνπζα πνζφηεηα, εληζρχνληαο ην θαηλφκελν ηνπ 

ζεξκνθεπίνπ. 

ηηο αλσηέξσ πνζφηεηεο, πξνζηίζεληαη αθφκα 1-2 δηζεθαηνκκχξηα ηφλνη εηεζίσο 

ιφγσ ησλ ππξθαγηψλ ησλ δαζψλ σο απνηέιεζκα ηεο θαχζεο. 

 

Σν κεζάλην ( CH4) 

 

Σν κεζάλην είλαη έλα θπζηθφ αέξην πνπ ππάξρεη θπξίσο ζην ππέδαθνο θαη 

απειεπζεξψλεηαη κέζα απφ ηηο ζρηζκέο ησλ βξάρσλ. Δίλαη επίζεο πξντφλ ηεο 

απνζχλζεζεο ηεο νξγαληθήο χιεο. 

 

Πέξα απφ ηηο αλζξψπηλεο δξαζηεξηφηεηεο πνπ εληζρχνπλ ηελ έθιπζε ηνπ αεξίνπ 

απηνχ (βηνκεραληθή εθκεηάιιεπζε θπζηθψλ απνζεκάησλ, γεσξγία θ.ιπ.), ε ίδηα ε 

ππεξζέξκαλζε ηνπ πιαλήηε απφ παξάγνληεο πνπ αλαθέξζεθαλ πξνεγνπκέλσο κπνξεί 

λα απμήζεη  ηελ έθιπζε απηνχ απφ ηδήκαηα ζηνλ ππζκέλα ησλ σθεαλψλ, ηνπο 

βάιηνπο, απφ πεξηνρέο ζήςεο ηεο θπηηθήο χιεο θαη ηα κφληκα ζηξψκαηα πάγνπ. 

(Μέζα ζηνλ πάγν ππάξρεη «παγηδεπκέλε» κηα αμηνζεκείσηε πνζφηεηα κεζαλίνπ πνπ 

κε ηελ αχμεζε ηεο ζεξκνθξαζίαο θαη ην ιηψζηκν ησλ πάγσλ εθιχεηαη ζηελ 

αηκφζθαηξα). 

Σν όδνλ (Ο3) 

Δλψ ην φδνλ απνηειεί έλα θπζηθφ ζπζηαηηθφ ηεο αηκφζθαηξαο θαη είλαη πνιχ 

ζεκαληηθφ γηα ηε δσή ζηε Γε, ε αληίδξαζή ηνπ κε άιινπο αέξηνπο ξχπνπο, φπσο π.ρ. 
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ηα νμείδηα ηνπ αδψηνπ θαη νη πδξνγνλάλζξαθεο, ην θαζηζηνχλ έλαλ ηζρπξφ θαη 

εξεζηζηηθφ ξχπν, ν νπνίνο ζπκβάιιεη θαη απηφο ζηελ παγθφζκηα αχμεζε ηεο 

ζεξκνθξαζίαο. 

Άιιεο ρεκηθέο ελψζεηο φπσο ηα ππνμείδηα ηνπ αδψηνπ (Ν2Ο – θαηαιχηεο 

απηνθηλήησλ, θαχζε βηνκάδαο θαη ιηζάλζξαθα), (ρισξνθζνξάλζξαθεο θαη halons – 

ςπγεία θαη ζπζηήκαηα θιηκαηηζκνχ), εληείλνπλ ην πξφβιεκα. 

Γίλεηαη ινηπφλ θαηαλνεηφ ζε απηφ ην ζεκείν, πσο εθφζνλ ν πνιχπινθνο θπζηθφο 

κεραληζκφο πνπ παξνπζηάζηεθε ζηελ αξρή ηεο εξγαζίαο απηήο «λνζεχεηαη» θπζηθά ή 

κε, κε άιιεο νπζίεο, επηπηψζεηο ππάξρνπλ θαη είλαη πιένλ πνιχ εκθαλείο. 

ε απηφ ην ζεκείν, ε ρξήζε ηεο αξραίαο ειιεληθήο θξάζεο «ελφο θαθνχ κχξηα 

έπνληαη», βξίζθεη ηε ζσζηή ηεο ζέζε. Πέξα απφ ηηο αξλεηηθέο επηπηψζεηο πνπ έρνπλ 

φια ηα αλσηέξσ, παξάιιεια δεκηνπξγνχλ εθ λένπ, έλαλ επηπιένλ αξλεηηθφ 

παξάγνληα. Σελ φμηλε βξνρή. Η όμηλε βξνρή είλαη έλα απφ ηα κεγαιχηεξα 

πεξηβαιινληηθά πξνβιήκαηα ηεο επνρήο καο. Έρεη θαηαζηξνθηθέο ζπλέπεηεο ζηα 

νηθνζπζηήκαηα θαη ζηα κλεκεία ηεο πνιηηηζηηθήο καο θιεξνλνκηάο ζε νιφθιεξν ηνλ 

πιαλήηε. 

Με ηνλ φξν «φμηλε βξνρή» ελλννχκε ηε βξνρή κε pH ρακειφηεξν ηνπ θπζηνινγηθνχ. 

Ζ βξνρή ζηε θπζηθή ηεο θαηάζηαζε, είλαη ειαθξά φμηλε, δειαδή κε pH κεηαμχ 5,0 

θαη 5,6 θαη απηφ νθείιεηαη θπξίσο ζην δηνμείδην ηνπ άλζξαθα ηεο αηκφζθαηξαο, ην 

νπνίν δηαιχεηαη ζην λεξφ ηεο βξνρήο θαη ζρεκαηίδεη ην αλζξαθηθφ νμχ θαη ζε 

κηθξφηεξν βαζκφ ζηελ χπαξμε ρισξίνπ ζηελ αηκφζθαηξα, ην νπνίν πξνέξρεηαη απφ 

ηελ ζάιαζζα. 

Σηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο φκσο, ε βξνρή γίλεηαη φιν θαη πεξηζζφηεξν φμηλε. Ζ 

νμχηεηα απηή νθείιεηαη ζηνπο αέξηνπο ξχπνπο πνπ αλαθέξζεθαλ πξνεγνπκέλσο, νη 

νπνίνη ελψλνληαη κε ηνπο πδξαηκνχο ηεο αηκφζθαηξαο θαη κεηαηξέπνληαη ζε ληηξηθά 

θαη ζετθά νμέα. 

Οηθνζπζηήκαηα, βηνπνηθηιόηεηα, πγεία θαη θνηλσλία  

Σα δάζε βξίζθνληαη ήδε ζε κηα πνξεία πξνο εμαθάληζε ιφγσ ηεο αξγήο πξνζαξκνγήο 

ηνπο ζηηο θιηκαηηθέο αιιαγέο. Μέζα ζηνλ 21
ν
 αηψλα ππνινγίδεηαη φηη ζα επεξεαζηεί 
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αξλεηηθά ην έλα ηξίην ησλ παγθφζκησλ δαζηθψλ νηθνζπζηεκάησλ. Σα δάζε ηεο 

Κεληξηθήο Δπξψπεο θαη ησλ Αλαηνιηθψλ ΖΠΑ ζα επεξεαζηνχλ πεξηζζφηεξν. Ζ 

θαηαζηξνθή ησλ δαζψλ ζα επεξεάζεη ηελ παξαγσγή νμπγφλνπ, ηε δέζκεπζε 

δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα, ηε ζεξκνθξαζία ηνπ εδάθνπο, ηελ πγξαζία, ην ξπζκφ 

εμάηκηζεο, ηηο πδαηνπηψζεηο θαη ηε δηάβξσζε ηνπ εδάθνπο. 

Δμαηηίαο ηεο θαηαζηξνθήο ησλ δαζψλ θαη ηεο εξεκνπνίεζεο, αλακέλεηαη φηη πνιιά 

είδε δψσλ θαη θπηψλ ζα εμαθαληζηνχλ. Ζ επίδξαζε ησλ θιηκαηηθψλ αιιαγψλ ζηα 

ππφινηπα ρεξζαία νηθνζπζηήκαηα είλαη επίζεο θαζνξηζηηθή γηα ηε βηνπνηθηιφηεηα 

ησλ πεξηνρψλ απηψλ. Γηα παξάδεηγκα ε αχμεζε ηεο ζεξκνθξαζίαο ζηηο εξήκνπο, πνπ 

φκσο δελ ζπλνδεχεηαη απφ αχμεζε ηεο πγξαζίαο, ζα πεξηνξίζεη ηελ παλίδα ησλ 

νηθνζπζηεκάησλ απηψλ. ε άιια ρεξζαία νηθνζπζηήκαηα, ε αχμεζε ηεο 

ζεξκνθξαζίαο ζα επλνήζεη ηελ εμάπισζε νξηζκέλσλ θπηηθψλ εηδψλ ζε βάξνο άιισλ.  

Απφ ηελ άιιε πιεπξά, ε αχμεζε ηεο ζεξκνθξαζίαο θαη ην ιηψζηκν ησλ πάγσλ, έρνπλ 

επηπηψζεηο ζηα νηθνζπζηήκαηα ησλ πνιηθψλ πεξηνρψλ. Πνιιά ζειαζηηθά θαη πηελά 

πνπ δνπλ ζε ςπρξά θιίκαηα, δελ ζα κπνξέζνπλ λα πξνζαξκνζηνχλ ζηελ αχμεζε ηεο 

ζεξκνθξαζίαο θαη λα κεηαθηλεζνχλ ζε πεξηνρέο κε θαηάιιειν θιίκα. 

Πνιιά επαίζζεηα ζαιάζζηα νηθνζπζηήκαηα, φπσο είλαη νη θνξαιιηνγελείο χθαινη, 

θηλδπλεχνπλ κε εμαθάληζε εμαηηίαο ηεο αχμεζεο ηεο ζεξκνθξαζίαο. Οη πγξνβηφηνπνη, 

φπσο νη βάιηνη, ηα έιε, νη ιηκλνζάιαζζεο ζα ππνζηνχλ κεηαβνιέο, αθνχ αθφκα θαη 

νη κηθξέο αιιαγέο ζηνλ πδξνθφξν νξίδνληα κπνξνχλ λα απνδεηρζνχλ κνηξαίεο. 

Κάπνηνη πγξνβηφηνπνη ζα πιεκκπξίζνπλ, ελψ θάπνηνη άιινη ζα απνμεξαλζνχλ, 

γεγνλφο πνπ ζα επεξεάζεη ζεκαληηθά ηε βηνπνηθηιφηεηα  ησλ νηθνζπζηεκάησλ 

απηψλ. 

Σα αθξαία θαηξηθά θαηλφκελα, φπσο εθηεηακέλνη θαχζσλεο, πιεκκχξεο, ηζρπξέο 

θαηαηγίδεο θ.ιπ. πξνθαινχλ ηξαπκαηηζκνχο θαη ζαλάηνπο. Οη απμεκέλεο 

ζεξκνθξαζίεο επηδεηλψλνπλ ηελ πγεία φζσλ πάζρνπλ απφ θαξδηαθά θαη αλαπλεπζηηθά 

πξνβιήκαηα. Λφγσ θαη ηεο ιέπηπλζεο ηεο ζηνηβάδαο ηνπ φδνληνο, απμάλνληαη ηα 

πεξηζηαηηθά θαξθίλσλ ηνπ δέξκαηνο. Τπνινγίδεηαη αθφκε φηη ε αχμεζε  ηεο 

ζεξκνθξαζίαο ζα επλνήζεη ηελ εμάπισζε επηδεκηψλ. 
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Ζ έιιεηςε δηαζέζηκσλ πδάηηλσλ πφξσλ γηα γεσξγηθή θαη θηελνηξνθηθή ρξήζε ζα 

επεξεάζεη ηα επίπεδα ηεο αγξνηηθήο παξαγσγήο, απμάλνληαο ην θφζηνο θαη 

κεηψλνληαο ηελ πνηφηεηα θαη ηελ πνζφηεηα ησλ πξντφλησλ. 

Σέινο, ζα επεξεαζηεί ε θνηλσληθή θαη νηθνλνκηθή δσή ησλ αλζξψπσλ. Οη 

βηνκεραλίεο αγξνηηθψλ πξντφλησλ, ε παξαγσγή πδξνειεθηξηθήο ελέξγεηαο θαη άιισλ 

αλαλεψζηκσλ πεγψλ ελέξγεηαο αιιά θαη ηα πεξηζζφηεξα δίθηπα ζπγθνηλσληψλ είλαη 

κεξηθέο απφ ηηο αλζξψπηλεο ππνδνκέο πνπ ζα επεξεαζηνχλ απφ ηηο θιηκαηηθέο 

αιιαγέο. Οη εγθαηαζηάζεηο (βηνκεραλίεο, ιηκάληα, ηνπξηζηηθά ζέξεηξα, θ.ιπ.) πνπ 

βξίζθνληαη ζε παξάθηηεο πεξηνρέο, πνιιά κηθξά λεζηά θαη παξάθηηεο πεξηνρέο 

ρακεινχ πςνκέηξνπ, θηλδπλεχνπλ λα πιεκκπξίζνπλ ιφγσ ηεο αλφδνπ ηεο ζηάζκεο 

ηεο ζάιαζζαο κε αλππνιφγηζηεο ζπλέπεηεο γηα ηε δσή ησλ αλζξψπσλ. 

Αληηζηνίρσο, νη επηπηψζεηο ηεο «ηξχπαο ηνπ φδνληνο» ζηε βηνπνηθηιφηεηα θαη ζηα 

νηθνζπζηήκαηα είλαη θαη απηή πνιχ ζεκαληηθή. 

Ζ ππεξηψδεο αθηηλνβνιία πνπ δελ θηιηξάξεηαη ιφγσ ηεο αξαίσζεο ηεο ζηνηβάδαο ηνπ 

φδνληνο πξνθαιεί βιάβεο ζηνπο νξγαληζκνχο ζην πδάηηλν θαη ρεξζαίν πεξηβάιινλ. 

Δμαηηίαο ησλ ππεξησδψλ αθηίλσλ πνπ δηεηζδχνπλ  ζηα λεξά ησλ σθεαλψλ, νη θπηηθνί 

νξγαληζκνί (θπηνπιαγθηφλ), βπζίδνληαη ζε κεγαιχηεξα βάζε φπνπ ιφγσ απνπζίαο 

θσηφο δελ κπνξνχλ λα θσηνζπλζέζνπλ (αθσηηθή δψλε σθεαλψλ). Σα θπηά είλαη 

επίζεο επαίζζεηα ζηελ ππεξηψδε αθηηλνβνιία, ε νπνία θαηαζηξέθεη ηε ρισξνθχιιε, 

κεηψλεη ηελ ηθαλφηεηα θσηνζχλζεζεο θαη ηελ αλαπαξαγσγηθή ηνπο ηθαλφηεηα, 

επεξεάδνληαο ηε βάζε ηεο ηξνθηθήο αιπζίδαο. Απηφ έρεη ζπλέπεηεο φρη κφλν ζηε 

βηνπνηθηιφηεηα, αιιά θαη ζηελ επηδείλσζε ηνπ θαηλνκέλνπ ηνπ ζεξκνθεπίνπ. 

ζνλ αθνξά ζηελ πγεία ε εηζπλνή φδνληνο ζε κεγάιε πνζφηεηα πξνθαιεί εξεζηζκφ 

ζηε κχηε θαη ην θάξπγγα, βήρα θαη γεληθά δπζθνιίεο ζηελ αλαπλνή. Σν φδνλ απμάλεη 

ηελ εππάζεηα ζε αλαπλεπζηηθέο αζζέλεηεο, φπσο πλεπκνλία θαη βξνγρίηηδα. Οη 

εξεπλεηέο πηζηεχνπλ φηη ην φδνλ είλαη ε δεχηεξε κεγαιχηεξε αηηία ησλ πλεπκνληθψλ 

λνζεκάησλ κεηά απφ ηα κηθξνζσκαηίδηα πνπ αησξνχληαη ειεχζεξα ζηνλ αέξα. 

Δπηπιένλ, κεηψλεη ηελ ηθαλφηεηα ηνπ αλνζνπνηεηηθνχ ζπζηήκαηνο λα αληεπεμέιζεη 

ζηηο επηζέζεηο ησλ βαθηεξίσλ. 
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Με ηε ζεηξά ηεο, ε φμηλε βξνρή απνκαθξχλεη απφ ην έδαθνο πνιχηηκα κέηαιια, φπσο 

π.ρ. ην καγλήζην, ην αζβέζηην θαη ην θάιην. Έηζη, γίλεηαη θησρφ ζε ζξεπηηθά 

ζπζηαηηθά πνπ είλαη απαξαίηεηα γηα ηε ζσζηή αλάπηπμε ησλ θπηψλ. Σα δάζε ζηηο 

ΖΠΑ, ζηνλ Καλαδά θαη ζηελ θεληξηθή Δπξψπε απεηινχληαη. Οη επηζηήκνλεο 

ππνζηεξίδνπλ φηη νη βιαζηνί θαη ηα θχιια ησλ θπηψλ θαηαζηξέθνληαη  θαζψο ζε 

ζπλδπαζκφ κε ηελ αχμεζε ηεο ζεξκνθξαζίαο, γίλνληαη επάισηα ζηα δηδάληα θαη ηελ 

μεξαζία. 

Δπίζεο, φζν πην φμηλν είλαη ην λεξφ ηεο βξνρήο, ηφζν πεξηζζφηεξα ηνμηθά κέηαιια 

(κφιπβδνο, ραιθφο, πδξάξγπξνο) απειεπζεξψλνληαη απφ ην έδαθνο θαη κπνξνχλ λα 

θηάζνπλ ζηα ππφγεηα λεξά, ζηνπο πνηακνχο, ζηηο ιίκλεο θαη κέζσ ηεο ηξνθηθήο 

αιπζίδαο λα θαηαιήμνπλ ζηνλ άλζξσπν. 

Ζ απμεκέλε νμχηεηα ηνπ λεξνχ πνπ θαηαιήγεη ζηε ζάιαζζα, κεηψλεη ηε γνληκφηεηα 

ησλ ςαξηψλ ηνλ αξηζκφ ησλ απγψλ πνπ εθθνιάπηνληαη. Έηζη κεηψλεηαη δξακαηηθά ν 

αξηζκφο ησλ ςαξηψλ θαη άιισλ πδξφβησλ νξγαληζκψλ. 

 

ΑΙΣΙΔ ΚΛΙΜΑΣΙΚΧΝ ΑΛΛΑΓΧΝ 

 

Οη αηηίεο ησλ θιηκαηηθψλ αιιαγψλ, νθείινληαη ζε δχν παξάγνληεο. Σνλ θπζηθφ θαη 

ηνλ αλζξψπηλν. Σα ηειεπηαία θπξίσο ρξφληα, ιφγσ ηεο αλαγλψξηζεο ηνπ κεγέζνπο 

ηνπ πξνβιήκαηνο πνπ πξνθαινχλ νη θιηκαηηθέο αιιαγέο, επηζεκαίλεηαη θπξίσο ε 

αλζξσπνγελήο πιεπξά ηνπ δεηήκαηνο «θιηκαηηθέο αιιαγέο», ιφγσ ηνπ φηη νη 

ζπλέπεηεο ησλ αλζξσπίλσλ ελεξγεηψλ ζηε θχζε είλαη απηέο πνπ κπνξνχλ άκεζα θαη 

βξαρππξφζεζκα ή κεζνπξφζεζκα λα ειεγρζνχλ έηζη ψζηε λα πεξηνξηζηνχλ νη 

ζπλέπεηεο ζην πεξηβάιινλ. 

Ζ αιήζεηα είλαη πσο ην θιίκα ηεο Γεο δελ ήηαλ πνηέ ζηαζεξφ, ηνπιάρηζηνλ απφ ηε 

ρξνληθή πεξίνδν απφ ηελ νπνία άξρηζε λα δηαδξακαηίδεηαη ε εμέιημε ηεο δσήο ζηνλ 

πιαλήηε. Οη πην πξφζθαηεο παγεηψδεηο πεξίνδνη γηα παξάδεηγκα, είλαη παγθνζκίσο 4 

κε 5 βαζκνχο Κειζίνπ πην ςπρξέο θαη θάπνηεο κεζνπαγεηψδεηο είλαη 1 κε 2 βαζκνχο 

πην ζεξκέο. Απηέο νη πξντζηνξηθέο κεηαβνιέο, έρνπλ θαζαξά θπζηθή πξνέιεπζε θαη 
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ζπλέβεζαλ ζηνλ πιαλήηε φηαλ θαηνηθνχζαλ ζε απηφλ πξσηφγνλεο θνηλσλίεο κε πνιχ 

κηθξφηεξνπο πιεζπζκνχο ζε ζρέζε κε ζήκεξα. 

Οη θπζηθνί παξάγνληεο πνπ δηακνξθψλνπλ ην θιίκα ηεο Γεο θαη σο εθ ηνχηνπ είλαη 

θαη ππεχζπλνη ζε κεγάιν πνζνζηφ γηα ηηο θιηκαηηθέο αιιαγέο είλαη ην καγλεηηθφ 

πεδίν ηεο Γεο, ν Ήιηνο θαη ε απφζηαζε απφ απηφλ θαζψο θαη ε ειηαθή αθηηλνβνιία, 

ε ζεηζκηθέο δξαζηεξηφηεηεο, ηα εθαίζηεηα θαη ηα ξεχκαηα ησλ σθεαλψλ. 

Σα ζηνηρεία απηά πνπ ζα παξνπζηαζηνχλ παξαθάησ δξνπλ φρη απνθιεηζηηθά απφ 

κφλα ηνπο αιιά θαη ζε ζπλδπαζκφ κεηαμχ ηνπο. Γηα παξάδεηγκα ην καγλεηηθφ πεδίν 

ηεο Γεο επηθέξεη αιιαγέο ζην θιίκα ηεο επηθάλεηα απηήο αιιά δηακνξθψλεη 

ηαπηφρξνλα ηελ ζεηζκηθή θαη θαη’ επέθηαζε θαη ηελ εθαηζηεηαθή ζπρλφηεηα. 

πρλφηεηεο, πνπ θαη απηέο απφ κφλεο ηνπο πξνθαινχλ αιιαγέο ζηνλ ηξφπν κε ηνλ 

νπνίνλ ιεηηνπξγεί ν κεραληζκφο ηνπ θιίκαηνο. 

 

ΦΤΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΔΝΑ 

 

Ο Ήιηνο επεξεάδεη ην θιίκα  

Σν θιίκα κπνξεί λα αιιάμεη, εάλ ππάξμεη αιιαγή ζηελ πνζφηεηα ηεο ειηαθήο 

αθηηλνβνιίαο, πνπ θηάλεη ζηε Γε. 

Αιιαγέο ζηνλ θχθιν ηεο ειηαθήο δξαζηεξηφηεηαο, ν νπνίνο νλνκάδεηαη 11εηήο 

ειηαθφο θχθινο, κπνξεί λα πξνθαιέζεη κηα κηθξή επίδξαζε ζην θιίκα, ηφζν κηθξή 

φκσο, πνπ ζίγνπξα δελ κπνξεί λα εμεγήζεη φιεο ηηο αιιαγέο πνπ παξαηεξνχκε 

ζήκεξα. 

Μφλν αιιαγέο πνπ ζπκβαίλνπλ, αλά ρηιηεηίεο, ζηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ε Γε 

πεξηζηξέθεηαη γχξσ απφ ηνλ Ήιην, κπνξνχλ λα είλαη ππεχζπλεο γηα κεγάιεο 

επηπηψζεηο ζην παγθφζκην θιίκα. 
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Ίζσο θαη αληίζεηε κε ηελ παξαπάλσ άπνςε, ζρεηηθά κε ηελ αχμεζε ηεο ειηαθήο 

δξαζηεξηφηεηαο απφ ηνλ Ήιην, είλαη ε παξαθάησ έξεπλα, ε νπνία δειψλεη πσο ζηελ 

πξαγκαηηθφηεηα ν Ήιηνο ςχρεη ηε Γε. 

 

Σα επξήκαηα ζα πξέπεη λα αμηνπνηεζνύλ από όζνπο πηζηεύνπλ όηη ν ξόινο ηνπ 

αλζξώπνπ ζηελ αύμεζε ηεο ζεξκνθξαζίαο ηεο Γεο έρεη ππεξεθηηκεζεί  

Ζ έξεπλα θπζηθά αλαηξέπεη ηηο παξαδνζηαθέο ππνζέζεηο ζρεηηθά κε ηε ζρέζε κεηαμχ 

ηνπ Ήιηνπ θαη ηεο ππεξζέξκαλζεο ηνπ πιαλήηε. 

Απηή επηθεληξψζεθε ζε ζηνηρεία κεηαμχ 2004 θαη 2007, αιιά ηα επξήκαηα 

αλακέλεηαη λα αμηνπνηεζνχλ απφ φζνπο πηζηεχνπλ φηη ν ξφινο ηνπ αλζξψπνπ ζηελ 

αχμεζε ηεο ζεξκνθξαζίαο ηεο Γεο έρεη ππεξεθηηκεζεί. 

Καζψο ε ειηαθή δξαζηεξηφηεηα εμαζζέληζε ζηε ιήμε ηνπ 11εηνχο θχθινπ ηνπ 

Ήιηνπ, ηα λέα ζηνηρεία δείρλνπλ φηη ε πνζφηεηα ηνπ θσηφο θαη ηεο ζεξκφηεηαο πνπ 

θζάλεη ζηε Γε, απμήζεθε παξά κεηψζεθε. Ο αληίθηππφο ηεο ζηελ ηήμε ησλ πνιηθψλ 

παγεηψλσλ, θαζψο θαη ε μήξαλζε ησλ πνηακψλ κπνξεί επνκέλσο λα έρνπλ 

κεγαινπνηεζεί απφ ηα ζπκβαηηθά κνληέια ηνπ θιίκαηνο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

πεξηφδνπ. 

Οη επηζηήκνλεο πηζηεχνπλ, επίζεο, φηη κπνξεί λα είλαη δπλαηφ θαηά ηελ επφκελε 

αλάθακςε ηνπ ειηαθνχ θχθινπ, φηαλ δειαδή ε ειηαθή δξαζηεξηφηεηα απμάλεηαη, 

ίζσο λα ππάξμεη έλα θαηλφκελν ςχμεο ζηελ επηθάλεηα ηεο Γεο. 
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Ωζηφζν, ελψ απηφ βξαρππξφζεζκα κπνξεί λα ππνζηεξίμεη ηα επηρεηξήκαηα ησλ 

ζθεπηηθηζηψλ ηεο θιηκαηηθήο αιιαγήο, καθξνπξφζεζκα ε αλάιπζε δείρλεη φηη 

πξάγκαηη παξέρεη πεξηζζφηεξεο ελδείμεηο φηη ε ζέξκαλζε ηνπ πιαλήηε καο είλαη θάηη 

πεξηζζφηεξν απφ έλα θπζηθφ, θπθιηθφ θαηλφκελν. 

Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ πεξαζκέλνπ αηψλα, ε ζπλνιηθή ειηαθή δξαζηεξηφηεηα έρεη 

απμεζεί θαη ζα έπξεπε σο εθ ηνχηνπ λα ςπρζεί ε Γε, αιιά αληίζεηα έρνπλ απμεζεί νη 

παγθφζκηεο ζεξκνθξαζίεο. 

Ζ Joanna Haigh, απφ ην Imperial College ηνπ Λνλδίλνπ, πνπ εγήζεθε ηεο κειέηεο, 

δήισζε: «Απηά ηα απνηειέζκαηα ζηελ νπζία αληηθξνχνπλ απηφ πνπ λνκίδακε φηη 

γλσξίδακε γηα ηελ επίδξαζε ηνπ ήιηνπ ζην θιίκα καο. Ωζηφζν, καο δείρλνπλ κφλν 

έλα ζηηγκηφηππν ηεο δξαζηεξηφηεηαο ηνπ ήιηνπ θαη ε ζπκπεξηθνξά ηνπ θαηά ηε 

δηάξθεηα ησλ ηξηψλ ρξφλσλ ηεο κειέηεο καο, ζα κπνξνχζε λα είλαη κηα αλσκαιία.  

Γελ κπνξνχκε λα βγάινπκε νπνηνδήπνηε ζπκπέξαζκα απφ φ,ηη βξήθακε θαηά ηε 

δηάξθεηα απηνχ ηνπ ζπγθξηηηθά ζχληνκνπ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο γηα ηελ 

δξαζηεξηφηεηα ηνπ ήιηνπ, έηζη πξέπεη λα πξαγκαηνπνηήζνπκε θη άιιεο κειέηεο γηα λα 

δηεξεπλήζνπκε ηελ δξαζηεξηφηεηα ηνπ ήιηνπ γηα κεγαιχηεξεο ρξνληθέο θιίκαθεο. 

Ωζηφζν, εάλ πεξηζζφηεξεο κειέηεο βξνπλ ην ίδην κνηίβν κεηαβνιήο γηα κεγαιχηεξν 

ρξνληθφ δηάζηεκα, απηφ ζα κπνξνχζε λα καο ιέεη φηη κπνξεί λα έρνπκε 

ππεξεθηηκήζεη ην ξφιν ηνπ Ήιηνπ ζηελ αχμεζε ηεο ζεξκνθξαζίαο ηνπ πιαλήηε, αληί 

λα ην ππνηηκήζνπκε». 

Σέινο, ε ίδηα δηέςεπζε φηη ε κειέηε ζα δψζεη ηξνθή ζηνπο ζθεπηηθηζηέο ζρεηηθά κε 

ηελ έξεπλα ηεο αιιαγήο ηνπ θιίκαηνο. 

«Ννκίδσ φηη δελ δίλεη ηελ άλεζε λα ιέλε φ,ηη ζέινπλ νη ζθεπηηθηζηέο ηνπ θιίκαηνο», 

είπε. «Σα απνηειέζκαηα κπνξεί λα δείρλνπλ φηη δελ μέξνπκε θαη πνιιά πξάγκαηα γηα 

ηνλ Ήιην, αιιά δελ ζεκαίλεη φηη ηα θιηκαηηθά κνληέια πξέπεη λα ηα 

ζπθνθαληήζνπκε». 

Ζ έξεπλα, πνπ δεκνζηεχεηαη ζην πεξηνδηθφ Nature, βαζίδεηαη ζε ζηνηρεία απφ έλαλ 

δνξπθφξν πνπ νλνκάδεηαη SORCE (Solar Radiation and Climate Experiment), ν 
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νπνίνο έθαλε κεηξήζεηο ηεο παξαγσγήο ελέξγεηαο απφ ηνλ ήιην, ζε κήθε θχκαηνο ησλ 

αθηίλσλ Υ, ζηα ππεξηψδε, ζηα νξαηά θαη ζην εγγχο ππέξπζξν. 

Σα δεδνκέλα κεηαθέξνληαη ζηε ζπλέρεηα ζε έλα ππάξρνλ κνληέιν ειεθηξνληθνχ 

ππνινγηζηή ηνπ ηελ αηκφζθαηξα ηνπ πιαλήηε, θαη ηα απνηειέζκαηα ζπγθξίζεθαλ κε 

εθείλα πνπ ιακβάλνληαη απφ ηα δεδνκέλα ζρεηηθά κε ην ειηαθφ θάζκα.  

Ο θαζεγεηήο Brian Hoskins, Γηεπζπληήο ηνπ Ηλζηηηνχηνπ γηα ηελ Κιηκαηηθή Αιιαγή 

ζην Imperial College ηνπ Λνλδίλνπ, αλέθεξε: «Ξέξνπκε φηη ην γήηλν θιίκα 

επεξεάδεηαη ηφζν απφ αλζξψπηλεο δξαζηεξηφηεηεο φζν θαη απφ ηηο θπζηθέο δπλάκεηο 

θαη ε θαηλνχξγηα κειέηε βειηηψλεη ηελ θαηαλφεζή καο γηα ην πψο επεξεάδεη ν Ήιηνο 

ην θιίκα. 

«Μειέηεο φπσο απηή είλαη δσηηθήο ζεκαζίαο γηα λα καο βνεζήζνπλ λα 

δεκηνπξγήζνπκε κηα ζαθή εηθφλα γηα ην πψο αιιάδεη ην θιίκα καο, θαη κέζσ απηήο, 

λα επεμεξγαζηνχκε ηνλ ηξφπν πνπ κπνξνχκε λα πξνζηαηεχζνπκε θαιχηεξα ηνλ 

πιαλήηε καο». 

Γεληθά πάλησο ηα ηειεπηαία 100 ρξφληα ν Ήιηνο, ζχκθσλα κε ηνπο εξεπλεηέο, έρεη 

απμήζεη ηελ δξαζηεξηφηεηά ηνπ θαη νη εξεπλεηέο πηζηεχνπλ φηη έρεη θαηεβάζεη ηε 

ζεξκνθξαζία ηεο Γεο, παξά ην θαηλφκελν ηνπ ζεξκνθεπίνπ.  

Πεγή: The Telegraph 

 

O Ήιηνο είλαη ην ειθηηθφ θέληξν νιφθιεξνπ ηνπ ζπζηήκαηφο καο. Οη Ήιηνη ζην 

ζχκπαλ καο είλαη νη ζπζζσξεπηέο ησλ δπλακηθψλ δνλήζεσλ ησλ πξνεξρνκέλσλ απφ 

ηε ζεξκφηεξε πεξηνρή ηνπ ζχκπαληνο, ζε ζρέζε κε ηε δηθή καο πεξηνρή. Ο Ήιηνο ηνπ 

ζπζηήκαηφο καο είλαη άζηξν ζε θαηάζηαζε ππξαθηψζεσο. Ο Ήιηνο γεκίδεη ηελ 

έθηαζε ηνπ ζπζηήκαηφο καο κε δπλακηθέο δνλήζεηο. Με ηηο δηαθφξσλ ζρεκάησλ 

δνλήζεηο ηνπ απνζηέιιεη ζηνπο πιαλήηεο ηνπ ζπζηήκαηφο καο θαη ζηε Γε ην θσο, ηελ 

ζεξκφηεηα, ηελ παικηθή αθηηλνβνιία, ηε ζηαζεξή θαζψο θαη ηελ θακπχιε. Οη ηξεηο 

απηέο αθηηλνβνιίεο είλαη δνλήζεηο πνπ παξάγνπλ ηε γξακκή, ην ζρήκα θαη ην ρξψκα 

ζηε θχζε ησλ πιαλεηψλ ηνπ ζπζηήκαηφο καο (Οξθηθή Κνζκνγνλία).  
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 Σν καγλεηηθφ πεδίν ηνπ Ήιηνπ, παξάγεηαη απφ ηε ξνή ησλ ειεθηξηθά θνξηηζκέλσλ 

ηφλησλ θαη ησλ ειεθηξνλίσλ. Σν ειηαθφ θαη ην γήηλν καγλεηηθφ πεδίν 

ζπκπεξηθέξνληαη δηαθνξεηηθά, έρνπλ φκσο θάηη θνηλφ: ηε κνξθή ηνπο. Καηά ηε 

δηάξθεηα ηεο ειάρηζηεο ειηαθήο δξαζηεξηφηεηαο ην καγλεηηθφ πεδίν ηνπ Ήιηνπ, φπσο 

ηεο Γεο, κνηάδεη κε ην θάζκα ελφο καγλήηε, κε κεγάινπο θιεηζηνχο βξφρνπο θνληά 

ζηνλ ηζεκεξηλφ θαη ηηο αλνηθηέο δπλακηθέο γξακκέο ηνπ πεδίνπ θνληά ζηνπο πφινπο. 

  

Οη επηζηήκνλεο θαινχλ απηή ηε κνξθή ηνπ πεδίνπ «καγλεηηθφ δίπνιν». Σν δηπνιηθφ 

καγλεηηθφ πεδίν ηνπ Ήιηνπ είλαη 100 θνξέο ηζρπξφηεξν απφ ην 

γήηλν καγλεηηθφ πεδίν. 

Σν καγλεηηθφ πεδίν ηνπ Ήιηνπ ηπιίγεη νιφθιεξν ην ειηαθφ 

ζχζηεκα ζε κηα θπζαιίδα πνπ ιέγεηαη «Ζιηφζθαηξα». Ζ 

ειηφζθαηξα επεθηείλεηαη 50 έσο 100 αζηξνλνκηθέο κνλάδεο 

πέξα απφ ηελ ηξνρηά ηνπ Πινχησλα. (Μία αζηξνλνκηθή κνλάδα 

AU είλαη ίζε κε ηε κέζε απφζηαζε Ζιίνπ-Γεο, πεξίπνπ 150 

εθαηνκκχξηα ρηιηφκεηξα ). 

Οη αιιαγέο ζην καγλεηηθφ πεδίν ηνπ Ήιηνπ κεηαθέξνληαη εμσηεξηθά, κέζσ ηεο 

ειηφζθαηξαο, απφ ηνλ ειηαθφ άλεκν. Οη εθηηλάμεηο ηνπ ζηεκκαηηθνχ πιηθνχ ζην 

δηάζηεκα απνηεινχληαη απφ δηζεθαηνκκχξηα ηφλνπο ειεθηξηζκέλνπ αεξίνπ θαη κε 

απηφλ ηνλ ηξφπν ν Ήιηνο  απνξξίπηεη ην παιηφ καγλεηηθφ πεδίν ηνπ θαη  δεκηνπξγεί 

ηηο θαηάιιειεο ζπλζήθεο γηα έλα λέν πεδίν. Σα ηεξάζηηα λέθε ησλ θνξηηζκέλσλ 

ζσκαηηδίσλ ρξεηάδνληαη απφ 18 ψξεο έσο πεξίπνπ 3 εκέξεο γηα λα θζάζνπλ ζηε Γε.  

Φαίλεηαη φηη απηέο νη εθηηλάμεηο αθνινπζνχλ ηελ αηρκή ησλ 

ειηαθψλ θειίδσλ.  

(Περησσότερα στο άρζρο:   «Οη ειηαθέο θειίδεο θαη ε επίδξαζή ηνπο ζηε 

Γε». 

Σν αέξην πνπ εθηηλάζζεηαη παίξλεη καδί ην παιηφ «καγλεηηθφ 

δέξκα» ηνπ Ήιηνπ, επηηξέπνληαο έηζη λα δεκηνπξγεζεί έλα 

λέν γηα λα μεθηλήζεη έλαο λένο θχθινο. Πεξηζζφηεξεο απφ 

ρίιηεο εθηηλάμεηο ζηεκκαηηθνχ πιηθνχ ρξεηάδνληαη γηα λα απνκαθξχλνπλ ηνλ παιηφ 

καγλεηηζκφ. 
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Γηα  λα δηαδνζνχλ νη δηαηαξαρέο, κε θάζε ηξφπν, απφ ηνλ Ήιην ζηα εμσηεξηθά φξηα 

ηεο ειηφζθαηξαο, ρξεηάδεηαη πεξίπνπ έλα έηνο. 

Ο Ήιηνο πεξηζηξέθεηαη, γχξσ απφ ηνλ άμνλά ηνπ, κία θνξά θάζε 27 εκέξεο. 

Σν καγλεηηθφ πεδίν ηνπ Ήιηνπ αλαζηξέθεηαη θάζε 11 ρξφληα. ε κηα καγλεηηθή 

αληηζηξνθή, ν καγλεηηθφο Βνξξάο γίλεηαη καγλεηηθφο Νφηνο θαη ν καγλεηηθφο Νφηνο 

γίλεηαη καγλεηηθφο Βνξξάο.  

Ο 11εηήο θχθινο ηεο δξαζηεξηφηεηαο ηνπ Ήιηνπ αλαγλσξίδεηαη απφ ηελ εκθάληζε 

θαη ηελ εμαθάληζε ησλ ειηαθψλ θειίδσλ. Ζ δξαζηεξηφηεηα απηή έρεη καγλεηηθή 

πξνέιεπζε. Οη ειηαθέο θειίδεο είλαη πεγέο έληνλσλ καγλεηηθψλ θφκβσλ. 

Ζ απνδεθηή ζεσξία ζήκεξα είλαη φηη ν θχθινο ησλ ειηαθψλ θειίδσλ νθείιεηαη ζηελ 

πεξηζηξνθή ηνπ θαη ηε κεηαθνξά ηεο ζεξκφηεηαο κέζα ζηνλ Ήιην.  

Σν γεγνλφο φηη ηα εμσηεξηθά ζηξψκαηα ηνπ Ήιηνπ βξίζθνληαη ζε πςειφηεξε 

ζεξκνθξαζία, θαη φηη ν Ήιηνο πεξηζηξέθεηαη πην γξήγνξα ζηνλ ηζεκεξηλφ ηνπ 

απφ φ,ηη ζηνπο πφινπο ηνπ, θαη πην γξήγνξα ζην εζσηεξηθφ απ’ φ,ηη ζηελ επηθάλεηά 

ηνπ, έρεη σο απνηέιεζκα λα δεκηνπξγείηαη έλα ειηαθφ δπλακφ πνπ, γηα 11 ρξφληα, 

ελεξγνπνηείηαη φιν θαη πεξηζζφηεξν. Έηζη ζε θάπνηα ρξνληθή ζηηγκή, θαηά ηε 

δηάξθεηα ηνπ καγλεηηθνχ θχθινπ, ν Ήιηνο πξέπεη λα ξίμεη ην παιηφ ηνπ «καγλεηηθφ 

δέξκα», αθήλνληαο λα δεκηνπξγεζεί έλα λεφηεξν θαη ιηγφηεξν αλήζπρν. 

 ηαλ θζάλεη ην ειηαθφ κέγηζην θαη νη ειηαθέο θειίδεο είλαη ηφζν έληνλεο, πνπ 

καπξίδνπλ ηελ φςε ηνπ Ήιηνπ, ην καγλεηηθφ πεδίν ηνπ άζηξνπ καο αξρίδεη λα 

αιιάδεη. 
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Οη ξνέο ζηελ επηθάλεηα ηνπ Ήιηνπ κεηαθέξνπλ ηα καγλεηηθά πεδία απφ ηηο θειίδεο 

ζηα κέζα πιάηε, πξνο ηνπο πφινπο ηνπ Ήιηνπ. Οη πφινη αιιάδνπλ θνξά, επεηδή απηέο 

νη ξνέο αιιάδνπλ ηηο θνξέο ηεο καγλεηηθήο ξνήο. 

Οη καγλεηηθνί πφινη ηνπ Ήιηνπ, πνπ άιιαμαλ ην 2001, ζα παξακείλνπλ έηζη κέρξη ην 

έηνο 2012, φηαλ ζα αληηζηξαθνχλ θαη πάιη.  

Θεσξία πνπ ζπλδέεη ηηο θιηκαηηθέο αιιαγέο κε ην καγλεηηθό πεδίν ηεο Γεο  
 

  

 

 

 

 

Σν θιίκα ηεο Γεο επεξεάδεηαη ζεκαληηθά θαη απφ ην καγλεηηθφ ηεο πεδίν, ζχκθσλα 

κε κειέηε Γαλψλ επηζηεκφλσλ, πνπ αλακέλεηαη λα πξνθαιέζεη πνηθίια ζρφιηα ζηε 

ζπδήηεζε πεξί αλζξψπηλεο παξέκβαζεο θαη θιηκαηηθψλ αιιαγψλ. 

Πεγή: http://portal.kathimerini.gr/4dcgi/_w_articles_kathciv_1_13/01/2009_263054 

«Σα ζπκπεξάζκαηα καο δείρλνπλ κηα ηζρπξή ζρέζε αλάκεζα ζηελ ηζρχ ηνπ γήηλνπ 

καγλεηηθνχ πεδίνπ θαη ην βαζκφ θαζίδεζεο ζηνπο ηξνπηθνχο» αλέθεξε ν Μαληο 

Κλνχληζελ, έλαο απφ ηνπο δχν γεσθπζηθνχο πνπ πξαγκαηνπνίεζαλ ηε κειέηε. Ο 

ίδηνο θαη ν ζπλεξγάηεο ηνπ, Πίηεξ Ρίζαγθεξ, ζπλέθξηλαλ κία αλαπαξαγσγή ηνπ 

πξντζηνξηθνχ καγλεηηθνχ πεδίν πξηλ απφ 5.000 ρξφληα, πνπ θαηαζθεχαζαλ 

ρξεζηκνπνηψληαο δεδνκέλα απφ ζηαιαγκίηεο θαη ζηαιαθηίηεο απφ ηελ Κίλα θαη ην 

Οκάλ. 

Σα απνηειέζκαηα ηεο ελ ιφγσ κειέηεο, ππνζηεξίδνπλ ηελ ακθηιεγφκελε ζεσξία πνπ 

δεκνζηεχηεθε πξηλ απφ κηα πεξίπνπ δεθαεηία θαη αλέθεξε φηη ην θιίκα εμαξηάηαη ζε 

κεγάιν βαζκφ απφ ηελ θνζκηθή αθηηλνβνιία θαη ζσκαηίδηα πνπ εηζέξρνληαη ζηε 

γήηλε αηκφζθαηξα. 

http://portal.kathimerini.gr/4dcgi/_w_articles_kathciv_1_13/01/2009_263054
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Ζ ζεσξία απηή, πνπ δηαηππψζεθε απφ ηνλ επίζεο Γαλφ επηζηήκνλα, Υέλξηθ 

βέλζκαξθ θαη δεκνζηεχηεθε ζην πεξηνδηθφ γεσθπζηθήο «Geophysical Research 

Letters», ζπλέδεε ην καγλεηηθφ πεδίν ηνπ πιαλήηε κε ην θιίκα ηνπ, απφ ηε ζηηγκή 

πνπ ην πεδίν απηφ ξπζκίδεη ηνλ αξηζκφ ησλ ζσκαηηδίσλ πνπ ζα εηζέιζνπλ ζηελ 

αηκφζθαηξα. «Ο κφλνο ηξφπνο γηα λα εμεγήζνπκε ηε ζχλδεζε απηή είλαη 

ρξεζηκνπνηψληαο ηνπο ίδηνπο θπζηθνχο κεραληζκνχο πνπ ρξεζηκνπνίεζε ν 

βέλζκαξθ» αλέθεξε ν Κλνχληζελ. 

Οη δχν επηζηήκνλεο αλαγλσξίδνπλ ηε ζεκαζία ηνπ δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα ζηηο 

θιηκαηηθέο αιιαγέο, «σζηφζν ην θιίκα είλαη έλα εμαηξεηηθά πεξίπινθν ζχζηεκα, θαη 

είλαη απίζαλν λα έρνπκε κηα πιήξε αλάιπζε ησλ παξαγφλησλ πνπ δηαδξακαηίδνπλ 

θαζνξηζηηθφ ξφιν ζηηο θιηκαηηθέο αιιαγέο». 

Πεγή: www.agu.org/journals/gl  

Ζ παξαπάλσ ζχλδεζε ηνπ καγλεηηθνχ πεδίνπ ηεο Γεο, κε ηηο θιηκαηηθέο αιιαγέο, 

εληείλεη ηελ πνιππινθφηεηα πνπ δηαθαηέρεη ηελ δεκηνπξγία ησλ ηειεπηαίσλ, φπσο 

αλαθέξζεθε θαη ζηελ εηζαγσγή ηεο παξνχζεο εξγαζίαο. 

Πφζν κάιινλ εάλ αλαινγηζηνχκε πσο ην καγλεηηθφ πεδίν ηεο Γεο, επεξεάδεηαη κε ηε 

ζεηξά ηνπ απφ ηα ξεχκαηα ησλ σθεαλψλ.    

ΣΑ ΡΔΤΜΑΣΑ ΣΧΝ ΧΚΔΑΝΧΝ ΓΔΝΝΗΣΟΡΔ ΣΟΤ 

ΜΑΓΝΗΣΙΚΟΤ ΠΔΓΙΟΤ ΣΗ ΓΗ  

 

Σν καγλεηηθφ πεδίν ηεο Γεο, ε πνιχηηκε πξνζηαηεπηηθή αζπίδα απφ ηελ ειηαθή 

αθηηλνβνιία θαη ηηο θαηαζηξεπηηθέο ειηαθέο θαηαηγίδεο ησλ θνξηηζκέλσλ ζσκαηηδίσλ, 

παξάγεηαη πηζαλφηαηα απφ ηα ξεχκαηα ησλ σθεαλψλ θαη φρη απφ ηα ιησκέλα κέηαιια 

πνπ ζηξνβηιίδνληαη κέζα ζηνλ ππξήλα ηνπ πιαλήηε, φπσο ήηαλ κέρξη ηψξα ε θπξίαξρε 

αληίιεςε ησλ επηζηεκφλσλ. 

 

Ζ αλαηξεπηηθή ζεσξία ππνζηεξίδεη φηη νη θηλήζεηο ησλ ηεξάζηησλ φγθσλ αικπξνχ λεξνχ 

ζηηο ζάιαζζεο ηνπ πιαλήηε έρνπλ ζνβαξά ππνηηκεζεί σο πεγή ηνπ γήηλνπ καγλεηηζκνχ. 

Αλ απνδεηρηεί νξζή, ηφηε ε λέα ζεσξία ζα θέξεη κηα πξαγκαηηθή επαλάζηαζε ζηε 

γεσθπζηθή, πνπ κειεηά ηηο θπζηθέο ηδηφηεηεο θαη ηε ζπκπεξηθνξά ηνπ πιαλήηε καο. 

 

Ζ δεκηνπξγία ηνπ γήηλνπ καγλεηηζκνχ απφ ηα ιησκέλα κέηαιια ζην θέληξν ηεο Γεο 

απνηειεί θεληξηθφ δφγκα ηεο ζχγρξνλεο επηζηήκεο. Ζ επίκαρε λέα ζεσξία 

παξνπζηάζηεθε απφ ηνλ Gregory Ryskin, θαζεγεηή ηνπ παλεπηζηεκίνπ Northwestern 

ησλ ΖΠΑ, θαη δεκνζηεχηεθε ζην πεξηνδηθφ «New Journal of Physics» ηνπ βξεηαληθνχ 

http://www.agu.org/journals/gl
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Ηλζηηηνχηνπ Φπζηθήο. 

 

Σν γήηλν καγλεηηθφ πεδίν, πνπ εθηείλεηαη δεθάδεο ρηιηάδεο ρηιηφκεηξα ζην δηάζηεκα, 

είλαη θξίζηκν γηα ηε δσή, θαζψο ζπκβάιιεη ζηε δηαηήξεζε ηεο αηκφζθαηξαο θαη ησλ 

σθεαλψλ ηεο Γεο. Αλέθαζελ ε πξνέιεπζε ηεο καγλεηφζθαηξαο απνηεινχζε έλα 

κπζηήξην θαη ν Ατλζηάηλ είρε πεη, ζηε δεθαεηία ηνπ ‘20, φηη ε θαηαλφεζή ηεο απνηειεί 

έλα απφ ηα πην ζεκαληηθά θαζήθνληα ηεο επηζηήκεο. 

 

Μεηά απφ πνιιέο επηζηεκνληθέο ζπδεηήζεηο θαη ζεσξίεο, ηειηθά ζην δεχηεξν κηζφ ηνπ 

20νχ αηψλα ππήξμε ζπλαίλεζε φηη ν καγλεηηζκφο ηνπ πιαλήηε καο δεκηνπξγείηαη ζηνλ 

ππξήλα ηνπ. χκθσλα φκσο κε ηνλ Ryskin, «αλ θαη όινη ην δέρηεθαλ απηό, ζηελ 

πξαγκαηηθόηεηα δελ ππάξρεη θακία απόδεημε. Δίλαη απιώο κηα ηδέα πνπ 

απνδερηήθακε γηα πνιύ θαηξό, ρσξίο λα ηελ ακθηζβεηήζνπκε αξθεηά». 

 

χκθσλα κε ηε δηθή ηνπ «αηξεηηθή» άπνςε, ην αιάηη ησλ σθεαλψλ επηηξέπεη ηελ 

αγσγηκφηεηα ηνπ ειεθηξηζκνχ, κε ζπλέπεηα λα δεκηνπξγνχληαη ειεθηξηθά θαη καγλεηηθά 

πεδία, θαζψο θηλνχληαη ζπλερψο ηα σθεάληα ξεχκαηα. Ζ θπξίαξρε «ζεσξία ηνπ δπλακφ» 

έρεη άιιε άπνςε. πσο εθηηκά, ν ππξήλαο ηεο Γεο απνηειείηαη απφ κηα θαπηή ζθαίξα 

ζηεξενχ ζηδήξνπ κε δηάκεηξν πεξίπνπ 2.400 ρικ., ε νπνία πεξηβάιιεηαη απφ κηα άιιε 

ζθαίξα ξεπζηψλ κεηάιισλ πάρνπο πεξίπνπ 2.300 ρικ. 

 

Καζψο ν ξεπζηφο ζίδεξνο ζην εμσηεξηθφ ζηξψκα ηνπ ππξήλα ζεξκαίλεηαη απφ ηνλ 

εζψηεξν ππξήλα, γίλεηαη ιηγφηεξν ππθλφο θαη αλπςψλεηαη, γηα λα αληηθαηαζηαζεί απφ 

ςπρξφηεξα πιηθά πνπ πξνέξρνληαη απφ πςειφηεξα -πην επηθαλεηαθά- επίπεδα. Ζ 

δηαδηθαζία απηή δεκηνπξγεί ζπλερψο ξνέο ιησκέλσλ κεηάιισλ, πνπ πξνθαινχλ 

ειεθηξηθά ξεχκαηα θαη απηά, κε ηε ζεηξά ηνπο, παξάγνπλ ην γήηλν καγλεηηθφ πεδίν – ή 

έηζη ηνπιάρηζηνλ πηζηεχνπλ ζήκεξα φινη ζρεδφλ νη επηζηήκνλεο. 

 

Σν κεγάιν πξφβιεκα κε ηε ζεσξία απηή, φπσο επηζεκαίλεη ζσζηά θαη ν Ryskin, είλαη 

φηη είλαη ζρεδφλ αδχλαην λα ππάξμεη νπνηαδήπνηε πεηξακαηηθή επηβεβαίσζή ηεο, πνιχ 

απιά γηαηί ν ππξήλαο ηεο Γεο είλαη κε πξνζβάζηκνο. 

 

Οη πην έκκεζεο πξνζεγγίζεηο -κέζα απφ κνληέια ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ- έρνπλ 

δψζεη κάιινλ αληηθξνπφκελα απνηειέζκαηα. Πξνζεγγίδνληαο δηαθνξεηηθά ην δήηεκα, ν 

Ryskin εζηίαζε ηελ πξνζνρή ηνπ ζην γεγνλφο φηη ην γήηλν καγλεηηθφ πεδίν πθίζηαηαη 

ζπλερείο αιιαγέο, εκθαλίδνληαο πφηε ελίζρπζε ζε κηα πεξηνρή θαη πφηε εμαζζέληζε ζε 

άιιε. 

 

Σν θαηλφκελν επίζεο ζπλδπάδεηαη κε ηε βαζκηαία κεηαθίλεζε ηεο ηνπνζεζίαο ηνπ 

βφξεηνπ θαη ηνπ λφηηνπ καγλεηηθνχ πφινπ, θαζψο θαη ηελ μαθληθή θαη κπζηεξηψδε, θαηά 

αξαηά αιιά ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα, αληηκεηάζεζε ησλ δχν καγλεηηθψλ πφισλ (ν 

βφξεηνο γίλεηαη λφηηνο θαη αληίζηξνθα), θάηη πνπ γηα ηειεπηαία θνξά ζπλέβε πξηλ απφ 

πεξίπνπ 780.000 ρξφληα. Οη επηζηήκνλεο κέρξη ηψξα απέδηδαλ απηέο ηηο δηαθπκάλζεηο ζε 

αλαηαξαρέο ζηνλ εμψηεξν ππξήλα ηεο Γεο, φκσο ν Ryskin πηζηεχεη φηη αληαλαθινχλ ηηο 

κεηαβνιέο ζηα σθεάληα ξεχκαηα. 

 

Δθηηκά επίζεο φηη ε αλαζηξνθή ηνπ γήηλνπ καγλεηηθνχ πεδίνπ ζπλδέεηαη κε ηελ θίλεζε 

ησλ ηεθηνληθψλ πιαθψλ πνπ κεηαβάιινπλ ηελ θαηαλνκή ηεο κάδαο μεξάο ηνπ πιαλήηε, 

κηα δηαδηθαζία πνπ αλαγθάδεη ηα σθεάληα ξεχκαηα λα αθνινπζνχλ δηαθνξεηηθέο πνξείεο 
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ζην πέξαζκα ηνπ ρξφλνπ. 

 

Αλ ν Ryskin έρεη δίθην, ηφηε ε θιηκαηηθή αιιαγή, πνπ πξνβιέπεηαη φηη ζα επηδξάζεη ζηε 

δχλακε θαη ζηελ πνξεία ησλ ξεπκάησλ ησλ σθεαλψλ, κπνξεί θη απηή λα κεηαβάιιεη ην 

γήηλν καγλεηηθφ πεδίν. Ο Ryskin παξαδέρεηαη φηη ρξεηάδνληαη θαη άιιεο έξεπλεο πάλσ 

ζηελ θαηλνηνκηθή ζεσξία ηνπ, φκσο ήδε άιινη επηζηήκνλεο, φπσο ν θαζεγεηήο 

αηκνζθαηξηθήο θπζηθήο ηνπ Σερλνινγηθνχ Παλεπηζηεκίνπ ηνπ Μίζηγθαλ Raymond 

Shaw, αλαγλσξίδνπλ φηη ελ δπλάκεη ε λέα ζεσξία κπνξεί λα θέξεη ηα πάλσ θάησ ζηνλ 

ηνκέα ηεο γεσθπζηθήο. 

 

Άιινη επηζηήκνλεο παξακέλνπλ πάλησο πην ζθεπηηθηζηέο, φπσο ν Andrew Jackson, 

θαζεγεηήο γεσθπζηθήο ζην Οκνζπνλδηαθφ Ηλζηηηνχην Σερλνινγίαο ηεο Επξίρεο, εηδηθφο 

ζε ζέκαηα γήηλνπ καγλεηηζκνχ, ν νπνίνο είπε φηη νη ππνινγηζκνί ηνπ Ryskin είλαη 

ιαλζαζκέλνη, δηφηη αλ ν καγλεηηζκφο ηεο Γεο δεκηνπξγείην απφ ηα σθεάληα ξεχκαηα, ζα 

ήηαλ ρηιηάδεο θνξέο κηθξφηεξνο απφ απηφλ πνπ παξαηεξείηαη ζήκεξα. 

 
ΠΖΓΖ: physics4u 15 June 2009 

 

 

Η εθαηζηεηαθή δξαζηεξηόηεηα πξνθαιεί αιιαγέο ζην θιίκα.  

ηαλ ππάξρεη εθαηζηεηαθή δξαζηεξηφηεηα, ηφηε δελ εθιχνληαη κφλν θσηηά θαη 

ζηάρηε, ιέλε νη επηζηήκνλεο. Απειεπζεξψλνληαη επίζεο, πνιχ κηθξά ζσκαηίδηα 

απνηεινχκελα θπξίσο απφ δηνμείδην ηνπ ζείνπ. Σα ζσκαηίδηα απηά εηζρσξνχλ ζηελ 

ζηξαηφζθαηξα θαη αληαλαθινχλ ηελ ειηαθή αθηηλνβνιία πίζσ ζην δηάζηεκα, 

πξνθαιψληαο, έλα πνζνζηφ ςχμεο ζηνλ πιαλήηε Γε. Ζ ςχμε απηή είλαη παξνδηθή θαη 

δηαξθεί απφ έλα έσο δχν ρξφληα.    

πσο παξνπζηάζηεθε παξαπάλσ, ππάξρνπλ παξάκεηξνη, πνιινί απφ ηνπο νπνίνπο 

παξακέλνπλ ζρεδφλ άγλσζηνη αθφκα ζηνπο επηζηήκνλεο, πνπ δεκηνπξγνχλ αιιαγέο 

ζην παγθφζκην θιίκα, ρσξίο λα κπνξνχλ λα ρεηξαγσγεζνχλ πξνο φθεινο ηεο 

θιηκαηηθήο ζηαζεξφηεηαο. 

Πέξαλ φκσο ηνπ θπζηθνχ θαη θαηά πνιχ αλεμέιεγθηνπ κεραληζκνχ πνπ δεκηνπξγεί 

ηηο θιηκαηηθέο αιιαγέο, ε αλζξψπηλε δσή πάλσ ζηε Γε θαη νη δξαζηεξηφηεηέο ηεο, 

ζπλεηζθέξνπλ έληνλα θαη κε πην κεηξήζηκα θαη αλαγλσξίζηκα ζηνηρεία ζηηο αιιαγέο 

ηνπ θιίκαηνο. 

 

http://www.physics4u.gr/blog/?p=672
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ΑΝΘΡΧΠΙΝΟ ΠΑΡΑΓΟΝΣΑ 

 

Γηα λα γίλεη θαηαλνεηφ ην πψο έρεη ζπκβάιιεη ν αλζξψπηλνο παξάγνληαο ζηε 

δεκηνπξγία ησλ θιηκαηηθψλ αιιαγψλ θαη ηα «ιάζε» ηα νπνία έρνπλ γίλεη, πξνο ηελ 

θαηεχζπλζε απηή, ζα παξνπζηαζηεί παξαθάησ έλα ππνζεηηθφ κνληέιν «Project 

Earth». 

Αο θαληαζηνχκε πσο έρνπκε ηελ επηινγή λα μαλαζρεδηάζνπκε ηνλ αλζξψπηλν 

πνιηηηζκφ απφ ην κεδέλ. Δάλ αλαθαιχπηακε δειαδή έλα αθξηβέο αληίγξαθν ηνπ 

πιαλήηε Γε θαη ε κφλε δηαθνξά απηνχ ηνπ λένπ πιαλήηε θαη ηνπ ησξηλνχ καο, είλαη 

φηη δελ είρε ιάβεη ρψξα, ε αλζξψπηλε εμέιημε. Θα ήηαλ έλαο ιεπθφο θακβάο. Υσξίο 

ρψξεο, πφιεηο, ξχπαλζε, απιψο έλα παξζέλν ειεχζεξν πεξηβάιινλ.  

Πξψηα ζα ρξεηαδφκαζηαλ έλα ζθνπφ. Καη είλαη αζθαιέο λα πνχκε πσο ν ζθνπφο 

απηφο ζα ήηαλ λα επηβηψζνπκε. Καη φρη απιψο λα επηβηψζνπκε, αιιά λα ην πξάμνπκε 

κε έλα βέιηηζην, πγηή θαη αθκάδνληα ηξφπν. Οη πεξηζζφηεξνη άλζξσπνη επηζπκνχλ λα 

δήζνπλ θαη ζα πξνηηκνχζαλ λα ην θάλνπλ ρσξίο λα ππνθέξνπλ. 

Ωο εθ ηνχηνπ, ε βάζε απηνχ ηνπ πνιηηηζκνχ πξέπεη λα είλαη ηφζν ππνζηεξηθηηθή θαη 

ζπλεπψο φζν ην δπλαηφλ βηψζηκε, γηα ηελ αλζξψπηλε δσή, ιακβάλνληαο ππ’ φςηλ ηηο 

πιηθέο αλάγθεο, φισλ ησλ αλζξψπσλ ηνπ θφζκνπ, πξνζπαζψληαο λα απνκαθξχλεη 

φ,ηη ζα κπνξνχζε λα καο βιάςεη καθξνπξφζεζκα. Έρνληαο θαηαλνήζεη ην ζθνπφ 

απηφ, ηεο «Μέγηζηεο Βησζηκφηεηαο», ην επφκελν βήκα είλαη ε κέζνδνο.  

Έρνληαο σο δεδνκέλν ηελ επηζηεκνληθή γλψζε κέρξη ζήκεξα, καδί κε ην ζθνπφ καο 

γηα κέγηζηε βησζηκφηεηα γηα ηνλ αλζξψπηλν πνιηηηζκφ, ζα έπξεπε λα αλαξσηεζνχκε 

«ηη ρξεηαδφκαζηε γηα λα επηβηψζνπκε». Ζ απάληεζε είλαη θπζηθά, πιαλεηηθνχο 

πφξνπο. Δίηε είλαη ην λεξφ πνπ πίλνπκε, ε ελέξγεηα πνπ ρξεζηκνπνηνχκε ή νη πξψηεο 

χιεο πνπ αμηνπνηνχκε, ν πιαλήηεο θηινμελεί απνζέκαηα πφξσλ, πνιινί απφ ηνπο 

νπνίνπο απαηηνχληαη γηα ηελ επηβίσζή καο. 

Γεδνκέλνπ απηνχ, ζα έπξεπε αξρηθά λα θαηαιάβνπκε ηη έρνπκε θαη πνχ βξίζθεηαη. 

Απηφ ζεκαίλεη πσο ζα πξέπεη λα δηεμάγνπκε έξεπλα. Απιψο εληνπίδνπκε θαη 

αλαγλσξίδνπκε θάζε θπζηθφ πφξν ηνπ πιαλήηε πνπ κπνξνχκε καδί κε ην πνζφ πνπ 

δηαηίζεηαη ζε θάζε πεξηνρή, απφ ηα θνηηάζκαηα ραιθνχ, ζηηο πην πινπζηνπάξνρεο 
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ηνπνζεζίεο γηα αηνιηθά πάξθα γηα ηελ παξαγσγή ελέξγεηαο, ζηηο θπζηθέο πεγέο 

πφζηκνπ λεξνχ, ζηελ εθηίκεζε ηεο πνζφηεηαο ςαξηψλ ζηνλ σθεαλφ, ζηελ πην 

πξνλνκηαθή εχθνξε γε, γηα ηελ θαιιηέξγεηα ηξνθήο θηι. Αιιά αθνχ νη άλζξσπνη 

πξφθεηηαη λα θαηαλαιψζνπκε ηνπο πφξνπο απηνχο κε ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ, 

ζπλεηδεηνπνηνχκε ινηπφλ φηη δελ πξέπεη κφλν λα ηνπο εληνπίζνπκε θαη λα ηνπο 

αλαγλσξίζνπκε, πξέπεη επίζεο θαη λα ηνπο παξαθνινπζνχκε. Πξέπεη λα 

ζηγνπξέςνπκε φηη δελ ζα εμαληιεζεί θαλείο. Απηφ ζεκαίλεη, φρη κφλν λα 

παξαθνινπζνχκε ηνπο ξπζκνχο ρξήζεο καο, αιιά θαη ηνπο ξπζκνχο ηεο επίγεηαο 

αλαγέλλεζεο, φπσο ην πφζνο ρξφλνο απαηηείηαη γηα λα κεγαιψζεη έλα δέληξν, ή λα 

μαλαγεκίζεη κηα πεγή. Απηφ νλνκάδεηαη δπλακηθή ηζνξξνπία. Γηαθνξεηηθά, εάλ 

εμαληιήζνπκε ηα δέληξα γξεγνξφηεξα απφ φζν κπνξνχλ λα μαλαθπηξψζνπλ, απηφ 

θαζίζηαηαη, κε βηψζηκν. Έηζη ινηπφλ, ζα έπξεπε λα παξαθνινπζνχκε απηφ ην 

επξεηήξην πφξσλ, θαζψο απηά είλαη δηάζπαξηα παληνχ: Οξπρεία κεηαιιεπκάησλ 

ζηελ Αθξηθή, ζπγθεληξψζεηο ελεξγεηαθψλ πφξσλ ζηε Μέζε Αλαηνιή, ηεξάζηηεο 

δπλαηφηεηεο παιηξξντθήο ελέξγεηαο ζηηο αθηέο ηνπ Αηιαληηθνχ ηεο Βφξεηαο 

Ακεξηθήο, ηε κεγαιχηεξε παξνρή θξέζθνπ λεξνχ ζηε Βξαδηιία θιπ. 

Γηα άιιε κηα θνξά ε επηζηήκε κπνξεί λα δψζεη ηε ιχζε θαη νλνκάδεηαη «Θεσξία 

πζηεκάησλ». Ζ ζεσξία ζπζηεκάησλ αλαγλσξίδεη φηη ηα ζεκέιηα ηνπ θπζηθνχ 

θφζκνπ απφ ηελ αλζξψπηλε βηνινγία, έσο ηε Γήηλε βηφζθαηξα θαη ηε βαξπηηθή έιμε 

ηνπ ίδηνπ ηνπ ειηαθνχ ζπζηήκαηνο, είλαη έλα ηεξάζηην ζπλεξγαδφκελν εληαίν 

ζχζηεκα, πιήξσο δηαζπλδεδεκέλν.   

Οπφηε, παίξλνπκε φια απηά ηα ζηνηρεία απνζεκάησλ θαη θαηαγξαθήο θαη 

δεκηνπξγνχκε έλα ζχζηεκα γηα λα ηα δηαρεηξηζηνχκε. Οπζηαζηηθά έλα παγθφζκην 

ζχζηεκα δηαρείξηζεο πφξσλ, γηα θαηαγξαθή ηνπ θάζε ζρεηηθνχ πφξνπ ηνπ πιαλήηε. 

Με απηά θαηαλνεηά, κπνξνχκε ηψξα λα εμεηάζνπκε ηελ παξαγσγή. 

Πψο ρξεζηκνπνηνχκε φια απηά ηα πξάγκαηα; Πνηεο ζα είλαη νη δηαδηθαζίεο 

παξαγσγήο καο θαη ηη πξέπεη λα ιάβνπκε ππ’ φςηλ καο, γηα λα βεβαησζνχκε φηη απηή 

ζα είλαη φζν πην απνηειεζκαηηθή γίλεηαη ψζηε λα κεγηζηνπνηήζνπκε ηε βησζηκφηεηά 

καο;  
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Οη πφξνη ηνπ πιαλήηε είλαη νπζηαζηηθά πεπεξαζκέλνη, γη’ απηφ είλαη ζεκαληηθφ ην λα 

είκαζηε «ζηξαηεγηθνί». Σν επφκελν πνπ αλαγλσξίδνπκε, είλαη φηη νξηζκέλνη πφξνη, 

δελ είλαη ηφζν θαινί ζηελ απφδνζή ηνπο, φζν θάπνηνη άιινη. Οπζηαζηηθά, κεξηθνί 

πφξνη, φηαλ κπνπλ ζε ρξήζε έρνπλ ηξνκεξή επίδξαζε ζην πεξηβάιινλ, γεγνλφο πνπ 

αλαπφθεπθηα εκπνδίδεη ηελ πγεία καο. Γηα παξάδεηγκα ηα νξπθηά θαχζηκα 

απνδεζκεχνπλ κεξηθνχο αξθεηά θαηαζηξεπηηθνχο παξάγνληεο ζην πεξηβάιινλ. Γη’ 

απηφ είλαη ζεκαληηθφ λα βάινπκε ηα δπλαηά καο, ψζηε λα ηα ρξεζηκνπνηνχκε κφλν 

φηαλ πξαγκαηηθά πξέπεη, αλ φρη θαη θαζφινπ. Τπάξρνπλ πάξα πνιιέο δπλαηφηεηεο 

φπσο ν ήιηνο, ν αέξαο ε παιίξξνηα, ηα θχκαηα, ε ζεξκηθή δηαθνξεηηθφηεηα θαη ε 

γεσζεξκία γηα ηελ παξαγσγή ελέξγεηαο, ψζηε λα κπνξνχκε λα ζρεδηάζνπκε 

ζηξαηεγηθά θαη αληηθεηκεληθά, ηη ρξεζηκνπνηνχκε θαη πνχ, γηα λα απνθεπρζεί απηφ 

πνπ νλνκάδνπκε «θαηλφκελν boomerang» ή νηηδήπνηε πξνθχπηεη απφ ηελ παξαγσγή 

ή ηε ρξήζε, ην νπνίν θαηαζηξέθεη ην πεξηβάιινλ θαη σο εθ ηνχηνπ εκάο ηνπο ίδηνπο. 

Απηφ νλνκάδεηαη «ζηξαηεγηθή αζθάιεηαο». Ωζηφζν, νη ζηξαηεγηθέο παξαγσγήο δελ 

ζηακαηνχλ εθεί. Θα ρξεηαζηεί θαη κηα ζηξαηεγηθή απνδνηηθφηεηαο γηα ηνπο 

πξαγκαηηθνχο κεραληζκνχο ηεο ίδηαο ηεο παξαγσγήο. 

Τπάξρνπλ ηξία δηαθνξεηηθά πξσηφθνιια πνπ ζα έπξεπε λα ηεξήζνπκε: 

1. Οηηδήπνηε παξάγνπκε πξέπεη λα είλαη ζρεδηαζκέλν λα δηαξθεί φζν ην δπλαηφλ 

πεξηζζφηεξν. Φπζηθά, φζν πην πνιιά πξάγκαηα ραιάλε, ηφζν πεξηζζφηεξνπο 

πφξνπο ζα ρξεηαζηνχκε γηα λα ηα αληηθαηαζηήζνπκε θαη ηφζν πεξηζζφηεξα 

απφβιεηα παξάγνληαη. 

2. ηαλ ηα αληηθείκελα ηειηθά ραιάλε ή δελ κπνξνχλ πιένλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ 

γηα νπνηνλδήπνηε ιφγν, είλαη ζεκαληηθφ λα ζπιιέγνπκε ή λα αλαθπθιψλνπκε 

φζν ην δπλαηφλ πεξηζζφηεξν κπνξνχκε. Γηα ηνλ ιφγν απηφ ν ζρεδηαζκφο 

παξαγσγήο πξέπεη λα ιακβάλεη άκεζα ππφςε ην γεγνλφο απηφ, απφ ηα πξψηα 

θηφιαο ζηάδηα. 

3. Σερλνινγίεο κε ηαρχηαηε εμέιημε, φπσο ε ειεθηξνληθή πνπ ππφθεηληαη ζηνπο 

ηαρχηεξνπο ξπζκνχο ηερλνινγηθήο απαμίσζεο, ζα πξέπεη λα είλαη 

ζρεδηαζκέλεο έηζη ψζηε λα πξνλννχλ θαη λα επηδέρνληαη θπζηθή αλαβάζκηζε. 

Έηζη, ζα κπνξνχζακε λα εηζάγνπκε φιεο ηηο αλσηέξσ πιεξνθνξίεο ζε έλα 

ππνινγηζηηθφ ζχζηεκα κε ηε κνξθή κεηαβιεηψλ, επηηξέπνληάο καο λα θαηαιήγνπκε 
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πάληα ζηελ αλακθηζβήηεηα θαιχηεξε κέζνδν γηα βηψζηκε παξαγσγή. Σα 

ππνινγηζηηθά απηά ζπζηήκαηα, ζήκεξα ππάξρνπλ αθφκα θαη ζηελ αγνξά. 

Έηζη, θηάλνπκε ζην επφκελν θνκκάηη, ην νπνίν είλαη ε δηαλνκή. 

Γλσξίδνληαο φηη ε ζπληνκφηεξε δηαδξνκή κεηαμχ δπν ζεκείσλ, είλαη κηα επζεία 

γξακκή θαη δεδνκέλνπ φηη απαηηείηαη ελέξγεηα γηα λα θηλεζνχλ νρήκαηα κεηαθνξάο, 

φζν πην κηθξή είλαη ε απφζηαζε κεηαθνξάο, ηφζν ην θαιχηεξν. Ζ παξαγσγή 

εκπνξεπκάησλ ζε κηα ήπεηξν θαη ε κεηαθνξά ηνπο ζε άιιε, έρεη λφεκα κφλν εάλ ηα 

ελ ιφγσ πξντφληα απιψο δελ κπνξνχλ λα παξαρζνχλ ζηελ ελ ιφγσ πεξηνρή. 

Γηαθνξεηηθά, δελ είλαη παξά ζπαηάιε. Ζ παξαγσγή ζα πξέπεη λα έρεη ηνπηθφ 

ραξαθηήξα ψζηε ε δηαλνκή λα είλαη απιή, γξήγνξε θαη λα απαηηεί ειάρηζηε πνζφηεηα 

ελέξγεηαο. 

ην θνκκάηη δηαλνκή, ζα πξέπεη επίζεο λα εμεηαζηεί ν παξάγνληαο δήηεζε (demand). 

Καη ε δήηεζε είλαη απιψο απηφ πνπ ρξεηάδνληαη νη άλζξσπνη γηα λα είλαη πγηείο θαη 

λα έρνπλ έλα θαιφ επίπεδν θαη πςειή πνηφηεηα δσήο. Έηζη νη αλάγθεο ησλ αλζξψπσλ 

είλαη απηέο πνπ ζα πξνζδηνξίζνπλ ηελ παξαγσγή. 

Γεδνκέλνπ ηεο δηαθχκαλζεο αλά πεξηνρέο, πνπ επηδέρεηαη ε δήηεζε, νη κεηαβιεηέο 

δήηεζε θαη πεξηνρέο δήηεζεο θαζψο θαη παξαγσγήο, εηζάγνληαη ζην πιεξνθνξηαθφ 

ζχζηεκα δηαρείξηζεο πφξσλ, ψζηε λα απνθεπρζνχλ νη ειιείςεηο θαη νη ππεξβάζεηο. 

(πιένλ ζε θάζε κεγάιε αιπζίδα θαηαζηεκάησλ, εθαξκφδεηαη ν παξαπάλσ ηξφπνο 

δηαρείξηζεο πφξσλ). 

Δπηπξνζζέησο, είλαη ινγηθφ, πσο δελ είλαη βηψζηκν, θάζε άλζξσπνο λα θαηέρεη κηα 

κνλάδα απφ θάζε παξαγφκελν πξντφλ, πφζν κάιινλ, φηαλ ην ζπγθεθξηκέλν αγαζφ ην 

ρξεηάδεηαη γηα παξάδεηγκα γηα 45 ιεπηά ηεο ψξαο θαζεκεξηλά, ή γηα θάπνην άιιν 

ζπγθεθξηκέλν δηάζηεκα κέζα ζηελ εκέξα. Πνιινί μερλνχλ πσο απηφ πνπ έρνπλ 

αλάγθε απφ έλα αληηθείκελν, είλαη ν ζθνπφο ηνπ αληηθεηκέλνπ απηνχ θαη φρη ην 

αληηθείκελν απηφ θαζαπηφ. Κάζε παξαγφκελν πξντφλ είλαη ηφζν ζεκαληηθφ φζν θαη ε 

ρξεζηκφηεηά ηνπ.  

Δπνκέλσο ε ιεγφκελε «ηδηνθηεζία» είλαη απηή πνπ νδεγεί ζε ζπαηάιεο, άξα, 

θαηαζπαηάιεζε πφξσλ, δεκηνπξγία ππεξβνιηθψλ ξχπσλ θαη ππνβάζκηζε ηνπ 
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πεξηβάιινληνο, κε φιεο ηηο ζπλέπεηεο πνπ απηφ ζπλεπάγεηαη γηα ην θιίκα θαη ηε 

κειινληηθή δσή. 

Πεγή: Zeitgeist: Moving Forward, the movie 

 

Υξεζηκνπνηψληαο απηφλ ηνλ παξάδνμν ηξφπν, δειαδή «ηξέρνληαο» έλα ππνζεηηθφ 

κνληέιν κηαο λέαο Γεο, νδεγείηαη ε έξεπλα απηή εχθνια ζην ζπκπέξαζκα γηα ηηο 

ζπλέπεηεο πνπ έρεη θέξεη ν παξάγνληαο άλζξσπνο ζηηο θιηκαηηθέο αιιαγέο, νη νπνίεο 

ζπλνςίδνληαη παξαθάησ: 

 Καηαζπαηάιεζε πφξσλ. 

 Ζκηηειήο θαη ζε ιάζνο βάζε, ε δηαρείξηζε πφξσλ. 

 Χο απνηέιεζκα ηωλ αλωηέξω,  ε απψιεηα πφξσλ. 

 Παξαηεηακέλε ρξήζε βξφκηθεο ελέξγεηαο (κε απνηέιεζκα ην θαηλφκελν ηνπ 

ζεξκνθεπίνπ), θαηαζηξνθή ηεο θχζεο θαη ηεο ηθαλφηεηαο αλαγέλλεζήο ηεο. 

 Δθηεηακέλε δεκηνπξγία ξχπσλ κε ηα ίδηα άζρεκα απνηειέζκαηα ζηε θχζε 

θαη ηε ιεηηνπξγία ηεο. 

Δλ θαηαθιείδη ν θαηαζηξεπηηθφο θχθινο κε κηα ζχληνκε πεξηγξαθή έρεη σο εμήο: 

Δλψ ην θαηλφκελν ηνπ ζεξκνθεπίνπ είλαη έλα θπζηθφ θαηλφκελν, απηφ εληείλεηαη, κε 

ηελ εθηεηακέλε θαχζε πδξνγνλαλζξάθσλ ε νπνία νδεγεί ζε αχμεζε ηεο 

ζεξκνθξαζίαο ηνπ πιαλήηε θαη ηελ ζπξξίθλσζε ησλ δαζψλ, πνπ είλαη ην κφλν 

εξγαιείν, πξνζηαζίαο απφ ην δηνμείδην ηνπ άλζξαθα, κέζσ ηεο θσηνζχλζεζεο. 

Απνηέιεζκα ηεο αχμεζεο ηεο ζεξκνθξαζίαο θαη ηεο δηαηήξεζεο κεγάινπ πνζνζηνχ 

CO2, είλαη ην ιηψζηκν ησλ πάγσλ, νη νπνίνη, ιφγσ ηνπ ειαθξνχ ρξσκαηηζκνχ ηνπο, 

ήηαλ ηθαλνί λα αληαλαθινχλ έλα κεγάιν κέξνο ηεο ειηαθήο αθηηλνβνιίαο πίζσ ζην 

δηάζηεκα, ε νπνία πιένλ παξακέλεη εγθισβηζκέλε θαη πξνθαιεί αθφκα κεγαιχηεξε 

αχμεζε ζεξκνθξαζίαο. Έηζη δεκηνπξγείηαη κηα αιπζηδσηή αληίδξαζε πνπ 

αλαηξνθνδνηείηαη ζπλερψο θαη επεθηείλεηαη κε καζεκαηηθή πξφνδν. 
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ΜΔΡΟ 2 

 

Ζ ΟΗΚΟΛΟΓΗΑ ΣΖ ΜΔΟΓΔΗΟΤ 

 

Μεζόγεηνο Θάιαζζα  

Απφ ηε Βηθηπαίδεηα, ηελ ειεχζεξε εγθπθινπαίδεηα  

 

 

Μεζόγεηνο Θάιαζζα  

 
χλζεην δνξπθνξηθή εηθφλα ηεο Μεζνγείνπ.  

πληεηαγκέλεο  35 ° N 18 ° Α πληεηαγκέλεο: 35 ° N 18 ° Α  

Xώξεο  

Αιγεξία, Κχπξνο, Αίγππηνο, Γαιιία, Διιάδα, Ηηαιία, 

Ληβχε, Μάιηα, Μαξφθν, Πνξηνγαιία, Ηζπαλία, Σπλεζία, 

Σνπξθία, Λίβαλν, Ηζξαήι, πξία  

Έθηαζε  2.500.000 ρηιηφκεηξα 
2
 (970.000 ηεηξαγσληθά κίιηα)  

Μέζν βάζνο  1.500 m (4.900 ft)  

Μέγηζην βάζνο  5.267 m (17.280 ft)  

Καηνηθία ηνπ ρξόλνπ 

(ηνπ λεξνύ ησλ 

σθεαλώλ)  

80-100 ρξφληα 
[1]

  

Νεζηά  3300 +  

ΠΖΓΖ: Wikimedia Commons 

Ζ Μεζόγεηνο είλαη κηα ζάιαζζα πνπ ζπλδέεηαη κε ηνλ Αηιαληηθφ Ωθεαλφ γχξσ απφ 

ηελ πεξηνρή ηεο Μεζνγείνπ θαη ζρεδφλ εληειψο πεξηθιείεηαη απφ μεξά: πξνο βνξξά 

απφ ηελ Αλαηνιία θαη ηελ Δπξψπε, πξνο λφην απφ ηε Βφξεηα Αθξηθή, θαη ζηα 

αλαηνιηθά απφ ηελ Δγγχο Αλαηνιή. Ζ ζάιαζζα είλαη ηερληθά έλα ηκήκα ηνπ 

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=el&langpair=en%7Cel&u=http://en.wikipedia.org/wiki/File:Mediterranean_Sea_political_map-en.svg&rurl=translate.google.gr&usg=ALkJrhjBpMEk7YkgVwHBZjQaa-JiRKC5RA
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=el&langpair=en%7Cel&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Satellite&rurl=translate.google.gr&usg=ALkJrhjd3I25bSNpbEGcpnGOU5KI92xjJA
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=el&langpair=en%7Cel&u=http://toolserver.org/%7Egeohack/geohack.php%3Fpagename%3DMediterranean_Sea%26params%3D35_N_18_E_region:XZ_type:waterbody&rurl=translate.google.gr&usg=ALkJrhhnjHluRIluMGmFRS4JKfTC2w0vDw
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=el&langpair=en%7Cel&u=http://toolserver.org/%7Egeohack/geohack.php%3Fpagename%3DMediterranean_Sea%26params%3D35_N_18_E_region:XZ_type:waterbody&rurl=translate.google.gr&usg=ALkJrhhnjHluRIluMGmFRS4JKfTC2w0vDw
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=el&langpair=en%7Cel&u=http://toolserver.org/%7Egeohack/geohack.php%3Fpagename%3DMediterranean_Sea%26params%3D35_N_18_E_region:XZ_type:waterbody&rurl=translate.google.gr&usg=ALkJrhhnjHluRIluMGmFRS4JKfTC2w0vDw
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=el&langpair=en%7Cel&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Algeria&rurl=translate.google.gr&usg=ALkJrhgpTZdhkg_sWccjsET9xIWf7oDQyA
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=el&langpair=en%7Cel&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Cyprus&rurl=translate.google.gr&usg=ALkJrhjy37v1QVArS8Ps37NvWxQEzoKDLw
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=el&langpair=en%7Cel&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Egypt&rurl=translate.google.gr&usg=ALkJrhgC-TDSOzLJUjL_ITMx_qheX14QSA
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=el&langpair=en%7Cel&u=http://en.wikipedia.org/wiki/France&rurl=translate.google.gr&usg=ALkJrhjwkMv3mFLgu7PXY8DDy_sMeazUSg
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=el&langpair=en%7Cel&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Greece&rurl=translate.google.gr&usg=ALkJrhii1oVV-8n7c8ueHJx5elGG4RDpaA
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=el&langpair=en%7Cel&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Italy&rurl=translate.google.gr&usg=ALkJrhgHVzQezej-HR2m1kVbnQUqKOgz3A
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=el&langpair=en%7Cel&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Libya&rurl=translate.google.gr&usg=ALkJrhjRs5TQOE369g-tME3y37rZctrKgw
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=el&langpair=en%7Cel&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Malta&rurl=translate.google.gr&usg=ALkJrhhWU4M7_g0539okJg8kibhs0X5w1w
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=el&langpair=en%7Cel&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Morocco&rurl=translate.google.gr&usg=ALkJrhgBHqpl4qDeekmUy-czg4rabuGCOA
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=el&langpair=en%7Cel&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Portugal&rurl=translate.google.gr&usg=ALkJrhjyUWrPIza50Q9As_0dYlwyNrFixQ
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=el&langpair=en%7Cel&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Spain&rurl=translate.google.gr&usg=ALkJrhgRGILG_2B5fzW-PfuCw_eRUD0D-g
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=el&langpair=en%7Cel&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Tunisia&rurl=translate.google.gr&usg=ALkJrhh8e-sTLmRwSHXJmpLZPzQzuDCk_w
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=el&langpair=en%7Cel&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Turkey&rurl=translate.google.gr&usg=ALkJrhieP4g7wBWYYRjSfxdjE6xnUNlGAA
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=el&langpair=en%7Cel&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Lebanon&rurl=translate.google.gr&usg=ALkJrhg_1TKmDmJj_IDVw-GiVSl94WLKvQ
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=el&langpair=en%7Cel&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Israel&rurl=translate.google.gr&usg=ALkJrhiQXlmOEQTYcW7LqXKHm_cUH6aoWQ
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=el&langpair=en%7Cel&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Syria&rurl=translate.google.gr&usg=ALkJrhgj3OaqMUPDL6hbh6Tam9jYePkfAQ
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=el&langpair=en%7Cel&u=http://en.wikipedia.org/w/index.php%3Ftitle%3DOcean_retention_time%26action%3Dedit%26redlink%3D1&rurl=translate.google.gr&usg=ALkJrhjQEsGbDj25ggLFPiWdJhcTzYFttQ
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=el&langpair=en%7Cel&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Mediterranean_Sea&rurl=translate.google.gr&usg=ALkJrhjbiFmsyZxME1yhepofZzH56LT7pA#cite_note-Water_Flow_in_Semienclosed_Seaways-0
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=el&langpair=en%7Cel&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Category:Islands_by_ocean_or_sea&rurl=translate.google.gr&usg=ALkJrhg-OouLo-CXEGJsp1BSP_2wqxGN8g
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=el&langpair=en%7Cel&u=http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_islands_in_the_Mediterranean&rurl=translate.google.gr&usg=ALkJrhgoJ5AzqPeLfT0M3Heq91dxuBRkIA
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=el&langpair=en%7Cel&rurl=translate.google.com&u=http://commons.wikimedia.org/wiki/Main_Page&usg=ALkJrhi5FmH5QgIYYhn3sxS4Ps70pyA3Cw
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Αηιαληηθνχ Ωθεαλνχ, αλ θαη ζπλήζσο ραξαθηεξίδεηαη σο έλα εληειψο μερσξηζηφ 

ζψκα χδαηνο.  

Σν φλνκα ηεο Μεζνγείνπ πξνέξρεηαη απφ ηε ιαηηληθή mediterraneus, πνπ ζεκαίλεη 

«εζσηεξηθέο» ή «ζηε κέζε ηεο γεο» (απφ medius, «κεζαίν» θαη terra, «γε»). 

Καιχπηεη κηα πεξηνρή πεξίπνπ 2,5 εθαηνκκχξηα ηεηξαγσληθά ρηιηφκεηξα (965.000 

ηεηξαγσληθά κίιηα ), αιιά ε ζχλδεζή ηεο κε ηνλ Αηιαληηθφ (ην ζηελφ ηνπ Γηβξαιηάξ) 

είλαη κφλν 14 ρικ. (8,7 κίιηα). Ζ Μεζφγεηνο Θάιαζζα έρεη κέζν βάζνο 1.500 m 

(4.900 ft) θαη ην βαζχηεξν ζεκείν πνπ θαηαγξάθεηαη είλαη 5.267 m (17.280 ft) ζηελ 

Βαζηά Καιπςψ ζην Ηφλην Πέιαγνο.  

Όλνκα  

Ο φξνο ηεο Μεζνγείνπ πξνέξρεηαη απφ ηε ιαηηληθή ιέμε mediterraneus, πνπ ζεκαίλεη 

«ζηε κέζε ηεο γεο» ή «κεηαμχ ησλ εδαθψλ» (medius, κέζε, κεηαμχ + terra, γε, ηε 

γε). Καη απηφ ιφγσ ηεο ζέζεο δηακεζνιαβεηή ηεο ζάιαζζαο κεηαμχ ησλ επείξσλ ηεο 

Αθξηθήο θαη ηεο Δπξψπεο. Ζ ειιεληθή Μεζόγεηνο, είλαη νκνίσο απφ ην κέζν, 

κεζαία+γε).   

Γεσγξαθία  

 

ΠΖΓΖ: Wikimedia Commons 

 

Ζ Μεζφγεηνο Θάιαζζα είλαη ζπλδεδεκέλε κε ηνλ Αηιαληηθφ Ωθεαλφ απφ ην ηελφ 

ηνπ Γηβξαιηάξ απφ δχζε θαη ηελ Θάιαζζα ηνπ Μαξκαξά θαη ηε Μαχξε Θάιαζζα, 

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=el&langpair=en%7Cel&u=http://en.wikipedia.org/wiki/File:Strait_of_gibraltar.jpg&rurl=translate.google.gr&usg=ALkJrhhg0R6_mh2Rz9emum6Lns3vZAlo6w
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=el&langpair=en%7Cel&u=http://en.wikipedia.org/wiki/File:Strait_of_gibraltar.jpg&rurl=translate.google.gr&usg=ALkJrhhg0R6_mh2Rz9emum6Lns3vZAlo6w
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=el&langpair=en%7Cel&rurl=translate.google.com&u=http://commons.wikimedia.org/wiki/Main_Page&usg=ALkJrhi5FmH5QgIYYhn3sxS4Ps70pyA3Cw
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αληίζηνηρα, απν αλαηνιηθά. Ζ Θάιαζζα ηνπ Μαξκαξά, ζπρλά ζεσξείηαη σο κέξνο 

ηεο Μεζνγείνπ, ιακβάλνληαο ππφςε φηη ε Μαχξε Θάιαζζα δελ είλαη. Σα 163 ρικ 

(101 mi) ηεο ηερλεηήο δηψξπγαο ηνπ νπέδ ζηα λνηηναλαηνιηθά ζπλδένπλ ηε 

Μεζφγεην κε ηελ Δξπζξά Θάιαζζα.  

Μεγάια λεζηά ηεο Μεζνγείνπ είλαη: Κχπξνο, Κξήηε, Δχβνηα, Ρφδνο, Λέζβνο, Υίνο, 

Κεθαινληά, Κέξθπξα, Νάμνο θαη Άλδξνο ζηελ αλαηνιηθή Μεζφγεην.  

αξδελία, Κνξζηθή, ηθειία, Cres, Krk, Brač, Hvar, Pag, Korčula θαη Μάιηα ζηελ 

ηελ θεληξηθή Μεζφγεην.  

Ίκπηδα, Μαγηφξθα θαη Μηλφξθα (Βαιεαξίδεο Νήζνη), ζηε δπηηθή Μεζφγεην.  

Σν θιίκα είλαη ηππηθφ κεζνγεηαθφ θιίκα κε δεζηά, μεξά θαινθαίξηα θαη ήπηνπο, 

βξνρεξνχο ρεηκψλεο. Οη θαιιηέξγεηεο ηεο πεξηνρήο πεξηιακβάλνπλ ηηο ειηέο, ηα 

ζηαθχιηα, ηα πνξηνθάιηα, ηα καληαξίληα θαη ην θειιφ.  

 

Χθεαλνγξαθία  

 

ΠΖΓΖ: Wikimedia Commons 

Οη παιίξξνηεο είλαη πνιχ πεξηνξηζκέλεο, σο απνηέιεζκα ηεο ζηελήο ζχλδεζεο κε ηνλ 

Αηιαληηθφ Ωθεαλφ. Ζ Μεζφγεηνο ραξαθηεξίδεηαη θαη αλαγλσξίδεηαη ακέζσο απφ 

βαζχ κπιε ρξψκα.  

Ζ εμάηκηζε ππεξβαίλεη θαηά πνιχ ηηο βξνρνπηψζεηο, γεγνλφο πνπ έρεη θαίξηα 

ζεκαζία γηα ηελ θπθινθνξία ηνπ λεξνχ κέζα ζηε ιεθάλε. Ζ εμάηκηζε είλαη ηδηαίηεξα 

πςειή ζηε κέζε ηεο αλαηνιηθήο Μεζνγείνπ, πξνθαιψληαο ηε κείσζε ηεο ζηάζκεο 

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=el&langpair=en%7Cel&u=http://en.wikipedia.org/wiki/File:MEDCURR.GIF&rurl=translate.google.gr&usg=ALkJrhgBRREvAUMazooEzlyuL9CvnZIOrg
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=el&langpair=en%7Cel&rurl=translate.google.com&u=http://commons.wikimedia.org/wiki/Main_Page&usg=ALkJrhi5FmH5QgIYYhn3sxS4Ps70pyA3Cw
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ηνπ λεξνχ θαη ηελ αχμεζε ηεο αιαηφηεηαο πξνο αλαηνιάο. Απηή ε θιίζε πίεζεο σζεί 

ην ζρεηηθά δξνζεξφ λεξφ, απφ ηνλ Αηιαληηθφ ζε νιφθιεξε ηε ιεθάλε. Δθεί 

ζεξκαίλεηαη θαη γίλεηαη πην αικπξφ, θαζψο ηαμηδεχεη απφ ηελ αλαηνιή, ζηε ζπλέρεηα 

βπζίδεηαη ζηελ πεξηνρή ηεο Αλαηνιηθήο Μεζνγείνπ θαη θπθινθνξεί πξνο ηα δπηηθά, 

γηα λα εμαπισζεί ζε νιφθιεξν ην ζηελφ ηνπ Γηβξαιηάξ.  

Γεηηνληθέο ρώξεο  

 

 ΠΖΓΖ: Wikimedia Commons 

Υάξηεο ηεο Μεζνγείνπ  

21 ζχγρξνλα θξάηε έρνπλ αθηέο ζηε Μεζφγεην Θάιαζζα. Απηά είλαη:  

 Δπξώπε (απφ δπηηθά πξνο αλαηνιηθά): Ζ Ηζπαλία, Ζ Γαιιία, 

Μνλαθφ, Ηηαιία, Σεο Μάιηαο , Ζ ινβελία , Κξναηία , 

Βνζλία-Δξδεγνβίλε, Μαπξνβνχλην, Ζ Αιβαλία, Διιάδα θαη 

Σνπξθία ( Αλαηνιηθή Θξάθε )  

 Αζία (απφ βνξξά πξνο λφην): Ζ Σνπξθία ( Αλαηνιία ), Κχπξνο, 

πξία, Λίβαλνο, Σν Ηζξαήι, Αίγππηνο (ηελ ρεξζφλεζν ηνπ ηλά )  

 Αθξηθή (απφ αλαηνιηθά πξνο δπηηθά): Αίγππηνο, Ληβχε, Σπλεζία, 

Αιγεξία θαη Μαξφθν  

Τπνδηαηξέζεηο  

χκθσλα κε ην δηεζλέο πδξνγξαθηθφ νξγαληζκφ (ΖΥΟ), ε Μεζφγεηνο Θάιαζζα 

ππνδηαηξείηαη ζε έλαλ αξηζκφ κηθξφηεξσλ waterbodies, ην θαζέλα κε ηε δηθή ηνπ 

νλνκαζία (απφ δπηηθά πξνο αλαηνιηθά):  

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=el&langpair=en%7Cel&u=http://en.wikipedia.org/wiki/File:Mediterranean_Relief.jpg&rurl=translate.google.gr&usg=ALkJrhgEcnlS1Dj4K4qIYDEOah5-x4E2nA
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=el&langpair=en%7Cel&u=http://en.wikipedia.org/wiki/File:Mediterranean_Relief.jpg&rurl=translate.google.gr&usg=ALkJrhgEcnlS1Dj4K4qIYDEOah5-x4E2nA
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=el&langpair=en%7Cel&u=http://en.wikipedia.org/wiki/File:Mediterranean_Relief.jpg&rurl=translate.google.gr&usg=ALkJrhgEcnlS1Dj4K4qIYDEOah5-x4E2nA
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=el&langpair=en%7Cel&rurl=translate.google.com&u=http://commons.wikimedia.org/wiki/Main_Page&usg=ALkJrhi5FmH5QgIYYhn3sxS4Ps70pyA3Cw
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=el&langpair=en%7Cel&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Europe&rurl=translate.google.gr&usg=ALkJrhjfaYh-_7qA09Ln6mbmNe3-h6-jvA
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=el&langpair=en%7Cel&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Spain&rurl=translate.google.gr&usg=ALkJrhgRGILG_2B5fzW-PfuCw_eRUD0D-g
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=el&langpair=en%7Cel&u=http://en.wikipedia.org/wiki/France&rurl=translate.google.gr&usg=ALkJrhjwkMv3mFLgu7PXY8DDy_sMeazUSg
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=el&langpair=en%7Cel&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Monaco&rurl=translate.google.gr&usg=ALkJrhj_PBVz2BFUCwoSWcCROTg6h7pT6w
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=el&langpair=en%7Cel&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Italy&rurl=translate.google.gr&usg=ALkJrhgHVzQezej-HR2m1kVbnQUqKOgz3A
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=el&langpair=en%7Cel&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Malta&rurl=translate.google.gr&usg=ALkJrhhWU4M7_g0539okJg8kibhs0X5w1w
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=el&langpair=en%7Cel&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Slovenia&rurl=translate.google.gr&usg=ALkJrhi1TNDhTbU0dg58jfA3LelfVukh_A
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=el&langpair=en%7Cel&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Croatia&rurl=translate.google.gr&usg=ALkJrhi1F4oB3vmpRfEmnICrYiJYOj9_BA
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=el&langpair=en%7Cel&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Bosnia_and_Herzegovina&rurl=translate.google.gr&usg=ALkJrhh41o1Cpy_NuoRRgEiO8zdjLaACZA
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=el&langpair=en%7Cel&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Montenegro&rurl=translate.google.gr&usg=ALkJrhhBa7F8TBV_SegWBlbEySPW_XgsRQ
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=el&langpair=en%7Cel&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Albania&rurl=translate.google.gr&usg=ALkJrhim6nr002i0Dym_H98Q-K62QiLaVA
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=el&langpair=en%7Cel&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Greece&rurl=translate.google.gr&usg=ALkJrhii1oVV-8n7c8ueHJx5elGG4RDpaA
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=el&langpair=en%7Cel&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Turkey&rurl=translate.google.gr&usg=ALkJrhieP4g7wBWYYRjSfxdjE6xnUNlGAA
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=el&langpair=en%7Cel&u=http://en.wikipedia.org/wiki/East_Thrace&rurl=translate.google.gr&usg=ALkJrhjQ6_K266k8MuJ3Gz9tWjoeoEaAJg
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=el&langpair=en%7Cel&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Asia&rurl=translate.google.gr&usg=ALkJrhhpgsF_VmasWXvg6te4N9T5VbKTZQ
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=el&langpair=en%7Cel&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Turkey&rurl=translate.google.gr&usg=ALkJrhieP4g7wBWYYRjSfxdjE6xnUNlGAA
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=el&langpair=en%7Cel&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Anatolia&rurl=translate.google.gr&usg=ALkJrhh5T-_v9NyQ-kKiQO7Tt5ufuiT1dQ
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=el&langpair=en%7Cel&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Cyprus&rurl=translate.google.gr&usg=ALkJrhjy37v1QVArS8Ps37NvWxQEzoKDLw
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=el&langpair=en%7Cel&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Syria&rurl=translate.google.gr&usg=ALkJrhgj3OaqMUPDL6hbh6Tam9jYePkfAQ
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=el&langpair=en%7Cel&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Lebanon&rurl=translate.google.gr&usg=ALkJrhg_1TKmDmJj_IDVw-GiVSl94WLKvQ
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=el&langpair=en%7Cel&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Israel&rurl=translate.google.gr&usg=ALkJrhiQXlmOEQTYcW7LqXKHm_cUH6aoWQ
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=el&langpair=en%7Cel&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Egypt&rurl=translate.google.gr&usg=ALkJrhgC-TDSOzLJUjL_ITMx_qheX14QSA
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=el&langpair=en%7Cel&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Sinai_Peninsula&rurl=translate.google.gr&usg=ALkJrhhDTHLRVXq8Wgz4XdBCl4jVgaXNzg
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=el&langpair=en%7Cel&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Africa&rurl=translate.google.gr&usg=ALkJrhhuE3v16BsNVjU6rQlGsNr6RUvZxQ
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=el&langpair=en%7Cel&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Egypt&rurl=translate.google.gr&usg=ALkJrhgC-TDSOzLJUjL_ITMx_qheX14QSA
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=el&langpair=en%7Cel&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Libya&rurl=translate.google.gr&usg=ALkJrhjRs5TQOE369g-tME3y37rZctrKgw
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=el&langpair=en%7Cel&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Tunisia&rurl=translate.google.gr&usg=ALkJrhh8e-sTLmRwSHXJmpLZPzQzuDCk_w
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=el&langpair=en%7Cel&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Algeria&rurl=translate.google.gr&usg=ALkJrhgpTZdhkg_sWccjsET9xIWf7oDQyA
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=el&langpair=en%7Cel&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Morocco&rurl=translate.google.gr&usg=ALkJrhgBHqpl4qDeekmUy-czg4rabuGCOA
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Σα δχν κεγαιχηεξα λεζηά ηεο Μεζνγείνπ, ηε ηθειία θαη ηε αξδελία.  

 

 
αξδελία ηεο αλαηνιηθήο αθηήο, Ηηαιία  

 

 
Παλνξακηθή άπνςε ηνπ Cavtat, Κξναηία  

 

 
Μηα άπνςε ηεο Sveti Stefan, Μαπξνβνχλην  

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=el&langpair=en%7Cel&u=http://en.wikipedia.org/wiki/File:Tunisia_-_Sicily_-_South_Italy.jpg&rurl=translate.google.gr&usg=ALkJrhiH1Q-o7D7CdfspoRUt1as1cKB6Pw
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=el&langpair=en%7Cel&u=http://en.wikipedia.org/wiki/File:Tunisia_-_Sicily_-_South_Italy.jpg&rurl=translate.google.gr&usg=ALkJrhiH1Q-o7D7CdfspoRUt1as1cKB6Pw
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=el&langpair=en%7Cel&u=http://en.wikipedia.org/wiki/File:Tunisia_-_Sicily_-_South_Italy.jpg&rurl=translate.google.gr&usg=ALkJrhiH1Q-o7D7CdfspoRUt1as1cKB6Pw
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=el&langpair=en%7Cel&u=http://en.wikipedia.org/wiki/File:Cala_Goloritze_o.jpg&rurl=translate.google.gr&usg=ALkJrhjeIa6syzzwmGWgAlAzyaJPHeM6wQ
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=el&langpair=en%7Cel&u=http://en.wikipedia.org/wiki/File:Cala_Goloritze_o.jpg&rurl=translate.google.gr&usg=ALkJrhjeIa6syzzwmGWgAlAzyaJPHeM6wQ
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=el&langpair=en%7Cel&u=http://en.wikipedia.org/wiki/File:Cala_Goloritze_o.jpg&rurl=translate.google.gr&usg=ALkJrhjeIa6syzzwmGWgAlAzyaJPHeM6wQ
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=el&langpair=en%7Cel&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Sardinia&rurl=translate.google.gr&usg=ALkJrhicQSobefmhOWij9ZMVDInzJcXE9Q
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=el&langpair=en%7Cel&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Italy&rurl=translate.google.gr&usg=ALkJrhgHVzQezej-HR2m1kVbnQUqKOgz3A
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=el&langpair=en%7Cel&u=http://en.wikipedia.org/wiki/File:Cavtat_Croatia_2008-10-07.JPG&rurl=translate.google.gr&usg=ALkJrhhWGMPz5Ai_cNr9KqdpQo5Y_pfoxQ
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=el&langpair=en%7Cel&u=http://en.wikipedia.org/wiki/File:Cavtat_Croatia_2008-10-07.JPG&rurl=translate.google.gr&usg=ALkJrhhWGMPz5Ai_cNr9KqdpQo5Y_pfoxQ
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=el&langpair=en%7Cel&u=http://en.wikipedia.org/wiki/File:Cavtat_Croatia_2008-10-07.JPG&rurl=translate.google.gr&usg=ALkJrhhWGMPz5Ai_cNr9KqdpQo5Y_pfoxQ
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=el&langpair=en%7Cel&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Cavtat&rurl=translate.google.gr&usg=ALkJrhhLRwoVY8CRGe79C8LmAbf-i0cWuw
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=el&langpair=en%7Cel&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Croatia&rurl=translate.google.gr&usg=ALkJrhi1F4oB3vmpRfEmnICrYiJYOj9_BA
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=el&langpair=en%7Cel&u=http://en.wikipedia.org/wiki/File:Svetistefan1756.JPG&rurl=translate.google.gr&usg=ALkJrhgk3ABuyAmcG_jCkknx2LWjRqoxQw
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=el&langpair=en%7Cel&u=http://en.wikipedia.org/wiki/File:Svetistefan1756.JPG&rurl=translate.google.gr&usg=ALkJrhgk3ABuyAmcG_jCkknx2LWjRqoxQw
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=el&langpair=en%7Cel&u=http://en.wikipedia.org/wiki/File:Svetistefan1756.JPG&rurl=translate.google.gr&usg=ALkJrhgk3ABuyAmcG_jCkknx2LWjRqoxQw
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=el&langpair=en%7Cel&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Sveti_Stefan&rurl=translate.google.gr&usg=ALkJrhg6qO9ikn4XtQiPLXibX3slboOSJw
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=el&langpair=en%7Cel&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Montenegro&rurl=translate.google.gr&usg=ALkJrhhBa7F8TBV_SegWBlbEySPW_XgsRQ
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Burj Ηζιάκ Παξαιία, Λαηάθηα ηεο πξίαο  

 

 
Μηα άπνςε ηνπ Raouche αλνηθηά ησλ αθηψλ ηεο Βεξπηνχ, Λίβαλν  

 

 
Άπνςε ηνπ Cinque Terre αθηνγξακκήο ηεο Μεζνγείνπ, Ηηαιία  

 

 
Μηα άπνςε ζε φιε ηελ Ölüdeniz, Σνπξθία  

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=el&langpair=en%7Cel&u=http://en.wikipedia.org/wiki/File:Burjeslam.jpg&rurl=translate.google.gr&usg=ALkJrhgIky6jiHj1tjJ42HN1R77bTJ97fg
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=el&langpair=en%7Cel&u=http://en.wikipedia.org/wiki/File:Burjeslam.jpg&rurl=translate.google.gr&usg=ALkJrhgIky6jiHj1tjJ42HN1R77bTJ97fg
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=el&langpair=en%7Cel&u=http://en.wikipedia.org/wiki/File:Burjeslam.jpg&rurl=translate.google.gr&usg=ALkJrhgIky6jiHj1tjJ42HN1R77bTJ97fg
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=el&langpair=en%7Cel&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Burj_Islam&rurl=translate.google.gr&usg=ALkJrhjUn0cx_2DeXEQcYIRtEhUH5FXI2A
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=el&langpair=en%7Cel&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Latakia&rurl=translate.google.gr&usg=ALkJrhghK4kh6BwBUejpOORCfTebWKZSOQ
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=el&langpair=en%7Cel&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Syria&rurl=translate.google.gr&usg=ALkJrhgj3OaqMUPDL6hbh6Tam9jYePkfAQ
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=el&langpair=en%7Cel&u=http://en.wikipedia.org/wiki/File:BeirutRaouche1.jpg&rurl=translate.google.gr&usg=ALkJrhhYsWmyeh6yoQAmJ77BWl_iGTigvQ
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=el&langpair=en%7Cel&u=http://en.wikipedia.org/wiki/File:BeirutRaouche1.jpg&rurl=translate.google.gr&usg=ALkJrhhYsWmyeh6yoQAmJ77BWl_iGTigvQ
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=el&langpair=en%7Cel&u=http://en.wikipedia.org/wiki/File:BeirutRaouche1.jpg&rurl=translate.google.gr&usg=ALkJrhhYsWmyeh6yoQAmJ77BWl_iGTigvQ
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=el&langpair=en%7Cel&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Raouch%25C3%25A9&rurl=translate.google.gr&usg=ALkJrhgc_9Q6hKKZXiuwlGE9Kv6vJB_Oow
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=el&langpair=en%7Cel&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Beirut&rurl=translate.google.gr&usg=ALkJrhgxFm1yEw7FzVEKdmWKm3ISHQINKQ
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=el&langpair=en%7Cel&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Lebanon&rurl=translate.google.gr&usg=ALkJrhg_1TKmDmJj_IDVw-GiVSl94WLKvQ
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=el&langpair=en%7Cel&u=http://en.wikipedia.org/wiki/File:Vernazza.JPG&rurl=translate.google.gr&usg=ALkJrhjlsawjb7Um_EPv7tcs7dqbTPHUbQ
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=el&langpair=en%7Cel&u=http://en.wikipedia.org/wiki/File:Vernazza.JPG&rurl=translate.google.gr&usg=ALkJrhjlsawjb7Um_EPv7tcs7dqbTPHUbQ
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=el&langpair=en%7Cel&u=http://en.wikipedia.org/wiki/File:Vernazza.JPG&rurl=translate.google.gr&usg=ALkJrhjlsawjb7Um_EPv7tcs7dqbTPHUbQ
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=el&langpair=en%7Cel&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Cinque_Terre&rurl=translate.google.gr&usg=ALkJrhgsvCPtoWjJPXWl28zK57Feqcxc0A
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=el&langpair=en%7Cel&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Italy&rurl=translate.google.gr&usg=ALkJrhgHVzQezej-HR2m1kVbnQUqKOgz3A
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=el&langpair=en%7Cel&u=http://en.wikipedia.org/wiki/File:Oludeniz03.jpg&rurl=translate.google.gr&usg=ALkJrhhK9xu1a_cyso3EVMRISrOoGsKrXg
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=el&langpair=en%7Cel&u=http://en.wikipedia.org/wiki/File:Oludeniz03.jpg&rurl=translate.google.gr&usg=ALkJrhhK9xu1a_cyso3EVMRISrOoGsKrXg
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=el&langpair=en%7Cel&u=http://en.wikipedia.org/wiki/File:Oludeniz03.jpg&rurl=translate.google.gr&usg=ALkJrhhK9xu1a_cyso3EVMRISrOoGsKrXg
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=el&langpair=en%7Cel&u=http://en.wikipedia.org/wiki/%25C3%2596l%25C3%25BCdeniz&rurl=translate.google.gr&usg=ALkJrhhXrp1oNdDAdak_u9t0jkk741BunQ
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=el&langpair=en%7Cel&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Turkey&rurl=translate.google.gr&usg=ALkJrhieP4g7wBWYYRjSfxdjE6xnUNlGAA
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Νήζνο Mljet, Κξναηία  

 

 
Βξαρψδε αθηή ηεο Darnah, Ληβχε  

 

 
Παιηά πφιε ηεο Ibiza Town, Ηζπαλία  

 

 
Δγθξεκλνί παξαιία ηεο Λεπθάδαο, Διιάδα  

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=el&langpair=en%7Cel&u=http://en.wikipedia.org/wiki/File:Great_Lake,_Island_of_Mljet,_Croatia.JPG&rurl=translate.google.gr&usg=ALkJrhiqCDgH5wg2X0Z5Xbu7h7AGTJLt8g
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=el&langpair=en%7Cel&u=http://en.wikipedia.org/wiki/File:Great_Lake,_Island_of_Mljet,_Croatia.JPG&rurl=translate.google.gr&usg=ALkJrhiqCDgH5wg2X0Z5Xbu7h7AGTJLt8g
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=el&langpair=en%7Cel&u=http://en.wikipedia.org/wiki/File:Great_Lake,_Island_of_Mljet,_Croatia.JPG&rurl=translate.google.gr&usg=ALkJrhiqCDgH5wg2X0Z5Xbu7h7AGTJLt8g
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=el&langpair=en%7Cel&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Mljet&rurl=translate.google.gr&usg=ALkJrhjcNIBgzsP4cBsJiLZpz4rDmGE6qw
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=el&langpair=en%7Cel&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Croatia&rurl=translate.google.gr&usg=ALkJrhi1F4oB3vmpRfEmnICrYiJYOj9_BA
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=el&langpair=en%7Cel&u=http://en.wikipedia.org/wiki/File:Mediterranean_rocky_coast_of_Lybia.jpg&rurl=translate.google.gr&usg=ALkJrhjUMNu5LTY2xJ7A0z0IZjAq6K-gIg
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=el&langpair=en%7Cel&u=http://en.wikipedia.org/wiki/File:Mediterranean_rocky_coast_of_Lybia.jpg&rurl=translate.google.gr&usg=ALkJrhjUMNu5LTY2xJ7A0z0IZjAq6K-gIg
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=el&langpair=en%7Cel&u=http://en.wikipedia.org/wiki/File:Mediterranean_rocky_coast_of_Lybia.jpg&rurl=translate.google.gr&usg=ALkJrhjUMNu5LTY2xJ7A0z0IZjAq6K-gIg
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=el&langpair=en%7Cel&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Darnah,_Libya&rurl=translate.google.gr&usg=ALkJrhilT68RBj3F7LChICiqYPQOxqGslA
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=el&langpair=en%7Cel&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Libya&rurl=translate.google.gr&usg=ALkJrhjRs5TQOE369g-tME3y37rZctrKgw
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=el&langpair=en%7Cel&u=http://en.wikipedia.org/wiki/File:ForbysIbizaTown_02.jpg&rurl=translate.google.gr&usg=ALkJrhhU-r_MIYv7tAKALM0DQ38yh1SGKA
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=el&langpair=en%7Cel&u=http://en.wikipedia.org/wiki/File:ForbysIbizaTown_02.jpg&rurl=translate.google.gr&usg=ALkJrhhU-r_MIYv7tAKALM0DQ38yh1SGKA
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=el&langpair=en%7Cel&u=http://en.wikipedia.org/wiki/File:ForbysIbizaTown_02.jpg&rurl=translate.google.gr&usg=ALkJrhhU-r_MIYv7tAKALM0DQ38yh1SGKA
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=el&langpair=en%7Cel&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Ibiza_Town&rurl=translate.google.gr&usg=ALkJrhi-Ai_y8lEx4V-kMhyMkBLjDG_Neg
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=el&langpair=en%7Cel&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Spain&rurl=translate.google.gr&usg=ALkJrhgRGILG_2B5fzW-PfuCw_eRUD0D-g
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=el&langpair=en%7Cel&u=http://en.wikipedia.org/wiki/File:Egremni.JPG&rurl=translate.google.gr&usg=ALkJrhidKlW2OCl317-_5Hz1zEQtL93P4g
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=el&langpair=en%7Cel&u=http://en.wikipedia.org/wiki/File:Egremni.JPG&rurl=translate.google.gr&usg=ALkJrhidKlW2OCl317-_5Hz1zEQtL93P4g
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=el&langpair=en%7Cel&u=http://en.wikipedia.org/wiki/File:Egremni.JPG&rurl=translate.google.gr&usg=ALkJrhidKlW2OCl317-_5Hz1zEQtL93P4g
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=el&langpair=en%7Cel&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Egremni&rurl=translate.google.gr&usg=ALkJrhjiCzJ49rM6Msf2HE_pF5B4h9JbCQ
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=el&langpair=en%7Cel&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Lefkada&rurl=translate.google.gr&usg=ALkJrhhzymAomAEhJajNYgu7NHr6q8pfHQ
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=el&langpair=en%7Cel&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Greece&rurl=translate.google.gr&usg=ALkJrhii1oVV-8n7c8ueHJx5elGG4RDpaA
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ην Γηβξαιηάξ ( Ζλσκέλν Βαζίιεην )  

 

 
Turqueta παξαιία, ζην ηζπαληθφ λεζί ηεο Μελφξθα  

10 κεγαιύηεξα λεζηά  

Κχξην άξζξν: Καηάινγνο ησλ λεζηψλ ηεο Μεζνγείνπ  

Flag  Island  
Πεξηνρή 

ζε km ²  
Πιεζπζκόο  

 
ηθειία  25.460  5.048.995  

 
αξδελία  24.090  1.672.804  

 Κχπξνο  9.248  803.147  

 
Κνξζηθή  8.680  299.209  

 Κξήηε  8.336  623.666  

 Δχβνηα  3.684  218.032  

 
Μαγηφξθα  3.640  869.067  

 Λέζβνο  1.632  90.643  

 Ρφδνο  1.400  117.007  

 Υίνο  842  51.936  

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=el&langpair=en%7Cel&u=http://en.wikipedia.org/wiki/File:Gibraltar-Europa-Point-LH-from-the-sea.jpg&rurl=translate.google.gr&usg=ALkJrhinjjP2R09o-Fev_c0zfqsTiqss9g
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=el&langpair=en%7Cel&u=http://en.wikipedia.org/wiki/File:Gibraltar-Europa-Point-LH-from-the-sea.jpg&rurl=translate.google.gr&usg=ALkJrhinjjP2R09o-Fev_c0zfqsTiqss9g
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=el&langpair=en%7Cel&u=http://en.wikipedia.org/wiki/File:Gibraltar-Europa-Point-LH-from-the-sea.jpg&rurl=translate.google.gr&usg=ALkJrhinjjP2R09o-Fev_c0zfqsTiqss9g
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=el&langpair=en%7Cel&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Gibraltar&rurl=translate.google.gr&usg=ALkJrhifDz413xH_YdX4vahRACnbZC9GZA
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=el&langpair=en%7Cel&u=http://en.wikipedia.org/wiki/UK&rurl=translate.google.gr&usg=ALkJrhi8orJ19-Lc-scoLGnmbrk9d5PTvg
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=el&langpair=en%7Cel&u=http://en.wikipedia.org/wiki/File:Calan_Turqueta.JPG&rurl=translate.google.gr&usg=ALkJrhgTOlxySErEZPvF-1xNBOxBfoOU1w
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=el&langpair=en%7Cel&u=http://en.wikipedia.org/wiki/File:Calan_Turqueta.JPG&rurl=translate.google.gr&usg=ALkJrhgTOlxySErEZPvF-1xNBOxBfoOU1w
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=el&langpair=en%7Cel&u=http://en.wikipedia.org/wiki/File:Calan_Turqueta.JPG&rurl=translate.google.gr&usg=ALkJrhgTOlxySErEZPvF-1xNBOxBfoOU1w
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=el&langpair=en%7Cel&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Spain&rurl=translate.google.gr&usg=ALkJrhgRGILG_2B5fzW-PfuCw_eRUD0D-g
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=el&langpair=en%7Cel&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Menorca&rurl=translate.google.gr&usg=ALkJrhj4G2AjV4WyO72SF6fUiTg_rq0nIA
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=el&langpair=en%7Cel&u=http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_islands_in_the_Mediterranean&rurl=translate.google.gr&usg=ALkJrhgoJ5AzqPeLfT0M3Heq91dxuBRkIA
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=el&langpair=en%7Cel&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Italy&rurl=translate.google.gr&usg=ALkJrhgHVzQezej-HR2m1kVbnQUqKOgz3A
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=el&langpair=en%7Cel&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Italy&rurl=translate.google.gr&usg=ALkJrhgHVzQezej-HR2m1kVbnQUqKOgz3A
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=el&langpair=en%7Cel&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Sicily&rurl=translate.google.gr&usg=ALkJrhh4O5n5R77ezR0Au6iyFZ_gGPpzCA
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=el&langpair=en%7Cel&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Sicily&rurl=translate.google.gr&usg=ALkJrhh4O5n5R77ezR0Au6iyFZ_gGPpzCA
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=el&langpair=en%7Cel&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Sicily&rurl=translate.google.gr&usg=ALkJrhh4O5n5R77ezR0Au6iyFZ_gGPpzCA
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=el&langpair=en%7Cel&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Italy&rurl=translate.google.gr&usg=ALkJrhgHVzQezej-HR2m1kVbnQUqKOgz3A
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=el&langpair=en%7Cel&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Italy&rurl=translate.google.gr&usg=ALkJrhgHVzQezej-HR2m1kVbnQUqKOgz3A
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=el&langpair=en%7Cel&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Sardinia&rurl=translate.google.gr&usg=ALkJrhicQSobefmhOWij9ZMVDInzJcXE9Q
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=el&langpair=en%7Cel&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Sardinia&rurl=translate.google.gr&usg=ALkJrhicQSobefmhOWij9ZMVDInzJcXE9Q
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=el&langpair=en%7Cel&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Sardinia&rurl=translate.google.gr&usg=ALkJrhicQSobefmhOWij9ZMVDInzJcXE9Q
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=el&langpair=en%7Cel&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Cyprus&rurl=translate.google.gr&usg=ALkJrhjy37v1QVArS8Ps37NvWxQEzoKDLw
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=el&langpair=en%7Cel&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Cyprus&rurl=translate.google.gr&usg=ALkJrhjy37v1QVArS8Ps37NvWxQEzoKDLw
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=el&langpair=en%7Cel&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Cyprus&rurl=translate.google.gr&usg=ALkJrhjy37v1QVArS8Ps37NvWxQEzoKDLw
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=el&langpair=en%7Cel&u=http://en.wikipedia.org/wiki/France&rurl=translate.google.gr&usg=ALkJrhjwkMv3mFLgu7PXY8DDy_sMeazUSg
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=el&langpair=en%7Cel&u=http://en.wikipedia.org/wiki/France&rurl=translate.google.gr&usg=ALkJrhjwkMv3mFLgu7PXY8DDy_sMeazUSg
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=el&langpair=en%7Cel&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Corsica&rurl=translate.google.gr&usg=ALkJrhge3EiFSgEnvH-ZU9XqflKCTd-Q6A
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=el&langpair=en%7Cel&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Corsica&rurl=translate.google.gr&usg=ALkJrhge3EiFSgEnvH-ZU9XqflKCTd-Q6A
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=el&langpair=en%7Cel&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Corsica&rurl=translate.google.gr&usg=ALkJrhge3EiFSgEnvH-ZU9XqflKCTd-Q6A
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=el&langpair=en%7Cel&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Greece&rurl=translate.google.gr&usg=ALkJrhii1oVV-8n7c8ueHJx5elGG4RDpaA
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=el&langpair=en%7Cel&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Greece&rurl=translate.google.gr&usg=ALkJrhii1oVV-8n7c8ueHJx5elGG4RDpaA
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=el&langpair=en%7Cel&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Crete&rurl=translate.google.gr&usg=ALkJrhgAFLASV7Zn3W0MKwJeAlQV5AdhZQ
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Μαςςαλία 13 13 13 14 16 18 21 22 21 18 16 14

Βαρκελώνη 13 13 13 14 17 20 23 25 23 20 17 15

Βαλζνθια 14 13 14 15 17 21 24 26 24 21 18 15

Νάπολη 15 14 14 15 18 22 25 27 25 22 19 16

Μάλαγα 16 15 15 16 17 20 22 23 22 20 18 16

Γιβραλτάρ 16 15 16 16 17 20 22 22 22 20 18 17

Αθήνα 16 15 15 16 18 21 24 24 24 21 19 17

Ηράκλειο 16 15 15 16 19 22 24 25 24 22 20 18

Μάλτα 16 16 15 16 18 21 24 26 25 23 21 18

Πάφοσ 18 17 17 18 20 24 26 27 26 24 22 19

Λάρνακα 18 17 17 18 20 24 26 27 27 25 22 19

Λεμεςόσ 18 17 17 18 20 24 26 27 27 25 22 19

Αλεξάνδρεια 18 17 17 18 20 23 25 26 26 25 22 20

Σελ Αβίβ 18 17 17 18 21 24 26 28 27 26 23 20

Θάλασσια θερμοκρασία (° C)

 

ΠΖΓΖ: Wikipedia  

 

Ζ καθξνρξφληα ζπλχπαξμε αλζξψπηλεο παξέκβαζεο θαη θχζεο ζηελ πεξηνρή ηεο 

Μεζνγείνπ, έρεη νδεγήζεη ζε νξηζκέλεο ηδηαηηεξφηεηεο. Σν νηθνζχζηεκα ηεο 

Μεζνγείνπ δελ παξακέλεη ζε κηα θαηάζηαζε ηζνξξνπίαο, νχηε επηζηξέθεη ζε απηή 

απφ κηα δηαηαξαρή αιιά δηαγξάθεη ηελ ίδηα ηξνρηά αιιαγψλ γηα φζν ρξφλν απηέο νη 

πεξηνδηθέο δηαηαξαρέο ζπλερίδνληαη κε παξφκνηεο εληάζεηο θαη ζπρλφηεηεο. Σέηνηεο 

πεξηνδηθέο δηαηαξαρέο έρνπλ εηζαρζεί εδψ θαη αηψλεο κε ηελ εθ πεξηηξνπήο βφζθεζε, 

ην θάςηκν, ηελ πινηνκία, ηελ θιαδνλνκή, καδί κε ηελ θαιιηέξγεηα θαη άιιεο 

αλζξψπηλεο ρξήζεηο. Γεκηνπξγήζεθε έηζη κηα δηαηεξνχκελε απφ ηνλ άλζξσπν 

δπλακηθή ηζνξξνπία ξνήο αλάκεζα ζηνπο δηάθνξνπο ηχπνπο βιάζηεζεο. Απηά ηα 

εμαξηψκελα απφ ηηο δηαηαξαρέο ζπζηήκαηα απέθηεζαλ καθξνπξφζεζκε 

πξνζαξκνζηηθή επζηάζεηα. 

Ωζηφζν θαζψο ην ζχζηεκα αλζξψπνπ θχζεο γηλφηαλ φιν θαη πην ζπλεθηηθφ γηλφηαλ 

ηαπηφρξνλα φιν θαη πην επαίζζεην, ζε κηθξέο αιιαγέο ζηηο αλζξψπηλεο 

δξαζηεξηφηεηεο. 

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=el&langpair=en%7Cel&rurl=translate.google.com&u=http://commons.wikimedia.org/wiki/Main_Page&usg=ALkJrhi5FmH5QgIYYhn3sxS4Ps70pyA3Cw
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Οη αιιαγέο θαη νη δηαηαξαρέο ζηηο ρξήζεηο γεο ζην ηειεπηαίν κηζφ ηνπ 20
νχ

 αηψλα 

ιφγσ νηθνλνκηθψλ, θνηλσληθψλ θαη πνιηηηζηηθψλ κεηαβνιψλ, έθεξε δξακαηηθέο 

αιιαγέο ζηε δνκή θαη πνηθηιφηεηα ηνπ κεζνγεηαθνχ ηνπίνπ (Rundel, 1998). 

 

πσο πξναλαθέξζεθε, ε ιεθάλε ηεο Μεζνγείνπ εθηείλεηαη ζε απφζηαζε πεξίπνπ 

3.800 ρικ. απφ ηα δπηηθά πξνο ηα αλαηνιηθά, απφ ην άθξν ηεο Πνξηνγαιίαο έσο ηηο 

αθηέο ηνπ Ληβάλνπ θαη ζε απφζηαζε πεξίπνπ 1.000 ρικ. απφ ηα βφξεηα πξνο ηα λφηηα, 

απφ ηελ Ηηαιία έσο ην Μαξφθν θαη ηε Ληβχε. 

Σν θιίκα ραξαθηεξίδεηαη απφ δεζηά μεξά θαινθαίξηα θαη πγξνχο ήπηνπο ρεηκψλεο, 

αιιά  θεκίδεηαη επίζεο γηα ηηο μαθληθέο αιιαγέο ηνπ, απφ ηηο θαηαξξαθηψδεηο βξνρέο 

ή ηνπο πνιχ ηζρπξνχο αλέκνπο πνπ εθδειψλνληαη ζε δηάθνξεο επνρέο ηνπ ρξφλνπ. 

Απηέο νη θιηκαηηθέο ζπλζήθεο αζθνχλ βαζηά επίδξαζε ζηε βιάζηεζε θαη ζηελ άγξηα 

δσή ζηελ πεξηνρή. 

Αλάινγε είλαη θαη ε επίδξαζε ηεο πνιχκνξθεο θαη γεκάηεο αληηζέζεηο ηνπνγξαθίαο. 

Ζ πεξηνρή ηεο Μεζνγείνπ πξνζθέξεη έλα ηνπίν κε ζπλερείο ελαιιαγέο κε ςειά φξε, 

βξαρψδεο αθηέο, αδηαπέξαζηεο ιφρκεο, εκηάγνλεο ζηέπεο, παξάθηηνπο πγξφηνπνπο, 

ακκψδεηο παξαιίεο θαη κπξηάδεο λεζηά, κε δηάθνξα ζρήκαηα θαη κεγέζε, δηάζπαξηα 

ζηε δηαπγή γαιάδηα ζάιαζζα. 

Έρνληαο απνθχγεη ηηο ζπλέπεηεο ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ παγεηψλσλ, φιεο απηέο νη 

πεξηνρέο θηινμελνχλ ηα δηθά ηνπο ηδηαίηεξα είδε άγξηαο δσήο θαη ελδηαηηήκαηα. 

Ωο εθ ηνχηνπ, ε Μεζφγεηνο δελ δηαζέηεη κφλν πνιχ πινχζηα βηνπνηθηιφηεηα, αιιά 

θαη κεγάιν αξηζκφ εηδψλ ηα νπνία ππάξρνπλ κφλν εδψ θαη πνπζελά αιινχ ζηνλ 

θφζκν. Σν πνζνζηφ ελδεκηθφηεηαο είλαη εμαηξεηηθά πςειφ ηφζν ζηελ μεξά φζν θαη 

ζηελ ζάιαζζα. Απφ ηα 25.000 θαιισπηζηηθά θπηά πνπ έρνπλ εληνπηζζεί έσο ηψξα 

(ηα νπνία αληηπξνζσπεχνπλ πεξίπνπ ην 10% φισλ ησλ γλσζηψλ θπηψλ ηνπ πιαλήηε) 

ηα πεξηζζφηεξα απφ ηα κηζά είλαη ελδεκηθά ηεο πεξηνρήο. Δπνκέλσο δηθαίσο ε 

Μεζφγεηνο ζεσξείηαη έλα απφ ηα πην ελδηαθέξνληα ζεκεία ζηνλ θφζκν απφ πιεπξάο 

βηνπνηθηιφηεηαο. 
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Έλα αθφκα ραξαθηεξηζηηθφ ηεο πεξηνρήο είλαη ε εμαηξεηηθά καθξνρξφληα ζρέζε ηεο 

κε ηνλ άλζξσπν, ε νπνία άθεζε ηα ζεκάδηα ηεο ζε κεγάιν κέξνο ηνπ ηνπίνπ. Ζ 

παληαρνχ παξνχζα ιφρκε ηεο Μεζνγείνπ, κε ηελ αθζνλία ινπινπδηψλ θαη 

αξσκαηηθψλ θπηψλ, είλαη άκεζν απνηέιεζκα αηψλησλ αλζξσπνγελψλ δηεξγαζηψλ 

φπσο είλαη νη δαζηθέο ππξθαγηέο, ε απνςίισζε, ε βφζθεζε δψσλ θαη νη θαιιηέξγεηεο. 

Δπεηδή ε αλζξψπηλε παξέκβαζε έρεη πνιχ ηνπηθφ ραξαθηήξα, ε ιφρκε ηεο 

Μεζνγείνπ εμειίρζεθε ζε έλα πνιχπινθν θαη δαηδαιψδεο θηλεηφ ζχκπιεγκα 

ελδηαηηεκάησλ, ην νπνίν δηαγξάθεη έλαλ ηαθηηθφ θχθιν εθθπιηζκνχ θαη αλάπιαζεο.  

Ζ πνιππινθφηεηα απηήο ηεο δνκήο ηεο βιάζηεζεο εμεγεί επίζεο γηαηί νη πεξηνρέο 

απηέο δηαζέηνπλ ηφζν πινχζηα άγξηα δσή θαη ηδίσο θπηά θαη έληνκα.   

Παξφηη ε ιφρκε ηεο Μεζνγείνπ είλαη ζπλψλπκε ηεο πεξηνρήο, δελ είλαη ζε θακία 

πεξίπησζε ην κφλν ελ πξνθεηκέλσ πινχζην ζε είδε ελδηαίηεκα. ε πνιιέο πεξηνρέο 

θπξηαξρνχλ αθφκε κεγάιεο εθηάζεηο θπζηθψλ, νπζηαζηηθά παξζέλσλ δαζψλ, ηα 

νπνία παξακέλνπλ ζρεδφλ αλέπαθα απφ ηνλ άλζξσπν. ε αληίζεζε κε ηα 

πεξηζζφηεξα δάζε ηεο Κεληξηθήο θαη ηεο Βφξεηαο Δπξψπεο, ζηα νπνία θπξηαξρνχλ 

πεξίπνπ 12 είδε δέλδξσλ, ηα δάζε ηεο Μεζνγείνπ εκθαλίδνπλ πνιχ κεγαιχηεξε 

πνηθηιφηεηα θαη θηινμελνχλ έσο 100 δηαθνξεηηθά είδε δέλδξσλ. 

 

Άιιεο πεξηνρέο ηεο Μεζνγείνπ είλαη ππεξβνιηθά μεξέο γηα ηελ αλάπηπμε δέλδξσλ ή 

ππθλήο βιάζηεζεο θαη θαιχπηνληαη, αληίζεηα, απφ εθηελείο ιεηκψλεο. Δθ πξψηεο 

φςεσο, απηέο νη εκηάγνλεο  ζηεπηθέο πεξηνρέο κπνξεί λα θαίλνληαη έξεκεο θαη ρσξίο 

δσή αιιά ε πξνζεθηηθφηεξε παξαηήξεζε αλαδεηθλχεη κηα εμίζνπ πινχζηα άγξηα δσή. 

Οη πεξηνρέο απηέο είλαη ηδαληθέο  γηα ηνλ αγξηφγαιν Otis tarda, ηε ρακσηίδα tetrax 

tetrax θαη γηα έλα κεγάιν θάζκα πηελψλ πνπ θαηαζθεπάδνπλ ηηο θσιηέο ηνπο ζην 

έδαθνο, φπσο ε ζνπβινπεξηζηεξφθνηα Pterocles alchata. 

ε άιιεο πεξηνρέο, ην λεξφ ππάξρεη ζε κεγαιχηεξε αθζνλία αιιά εμαθνινπζεί λα 

είλαη ηδηαίηεξα πνιχηηκν. Τγξφηνπνη πνπ πνηθίιινπλ απφ κηθξέο παξάθηηεο 

ιηκλνζάιαζζεο έσο κεγάια δέιηα εκθαλίδνληαη θάζε ηφζν θαηά κήθνο ηεο 

εθηεηακέλεο αθηνγξακκήο. Παξφηη πνιινί έρνπλ θαηαζηξαθεί ή απνζηξαγγηζζεί, 

απηνί πνπ απνκέλνπλ θηινμελνχλ εθαηνληάδεο είδε ελδεκηθψλ ηρζχσλ, ακθηβίσλ θαη 
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εληφκσλ, ηα νπνία κε ηε ζεηξά ηνπο πξνζειθχνπλ ηεξάζηηα ζκήλε θαινβαηηθψλ 

πηελψλ θαη παπηψλ, ηδίσο θαηά ηελ επνρή ηεο κεηαλάζηεπζεο. Δθηηκάηαη φηη έσο 2 

εθαηνκκχξηα πηελά κεηαλαζηεχνπλ ζηελ πεξηνρή ηεο Μεζνγείνπ, ή κέζσ απηήο, θάζε 

ρξφλν. Οξηζκέλα θάλνπλ απιψο ζηάζε γηα κεξηθέο εκέξεο ή εβδνκάδεο, πξνθεηκέλνπ 

λα αλαθηήζνπλ δπλάκεηο γηα ην καθξχ ηαμίδη ηνπο πέξα απφ ηε αράξα, άιια 

έξρνληαη ζηελ πεξηνρή γηα λα πεξάζνπλ ηνλ ρεηκψλα θαη λα μεθχγνπλ απφ ην θξχν 

ηνπ Βνξξά. ζν γηα ηε Μεζφγεην ζάιαζζα, ηα δηαπγή γαιάδηα λεξά ηεο είλαη γλσζηά 

ζε νιφθιεξν ηνλ θφζκν. Παξφηη δελ πξφθεηηαη γηα ηδηαίηεξα παξαγσγηθή ζάιαζζα, 

θηινμελεί εληππσζηαθή πνηθηιία ζαιάζζησλ νξγαληζκψλ, πνιινί εθ ησλ νπνίσλ είλαη 

ελδεκηθνί. Δθηηκάηαη φηη ε Μεζφγεηνο πεξηέρεη 8–9% ησλ ζαιάζζησλ νξγαληζκψλ 

φινπ ηνπ θφζκνπ. Πνιινί απφ ηνπο ιηγφηεξν γλσζηνχο ζπφγγνπο, ηηο θνχζθεο, ηα 

καιαθφζηξαθα θ.ιπ. βξίζθνληαη θξπκκέλνη ζηα ζαιάζζηα ιηβάδηα πνζεηδσλίαο πνπ 

αλαπηχζζνληαη ζηα ξερά παξάθηηα χδαηα. Ωζηφζν, ε πεξηνρή ηεο Μεζνγείνπ 

πθίζηαηαη ηεξάζηηεο αλζξσπνγελείο πηέζεηο. Πξάγκαηη, είλαη ν ππ’ αξηζκφλ 1 

ηνπξηζηηθφο πξννξηζκφο ζηνλ θφζκν. Ωο εθ ηνχηνπ, κεγάιν κέξνο ηεο αθηήο ηεο 

Μεζνγείνπ έρεη ηαθεί θάησ απφ ην κπεηφλ θαη επηθξέκαηαη ζε κφληκε βάζε ε απεηιή 

δαζηθψλ ππξθαγηψλ θαη ρξφλησλ ειιείςεσλ χδαηνο. ηελ ελδνρψξα, πνιιά απφ ηα 

αξραία πνηκεληθά ζπζηήκαηα εγθαηαιείπνληαη, επεηδή δελ είλαη πιένλ νηθνλνκηθψο 

βηψζηκα. 
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Σα κηζά ζρεδφλ θπηά θαη δψα πνπ απαξηζκνχληαη ζηελ νδεγία γηα ηνπο νηθνηφπνπο 

βξίζθνληαη ζηελ πεξηνρή ηεο Μεζνγείνπ. Ο κεγάινο απηφο αξηζκφο δελ 

αληηθαηνπηξίδεη απιψο ην επξχ θάζκα ησλ πθηζηάκελσλ απεηιψλ, αιιά θαη ην 

πιήζνο ησλ εηδψλ πνπ δνπλ ζηελ πεξηνρή. Δδψ ππάξρνπλ πεξηζζφηεξα είδε θπηψλ 

απφ φ,ηη ζε φιεο ηηο άιιεο βηνγεσγξαθηθέο πεξηνρέο ηεο Δπξψπεο καδί. Ζ 

δηαθνξνπνίεζε ηνπ ηνπίνπ είρε σο απνηέιεζκα ηελ αλάπηπμε εμαηξεηηθά πςεινχ 

αξηζκνχ ελδεκηθψλ εηδψλ, νξηζκέλα εθ ησλ νπνίσλ πεξηνξίδνληαη ζε ιίγεο κφλνλ 

ηνπνζεζίεο, φπσο ε ζεξαηνχια ησλ βξάρσλ Cheirolophus crassifolius ηεο Μάιηαο, ε 

νπνία απαληά κφλνλ ζηηο αλεκνδαξκέλεο απφθξεκλεο βξαρψδεηο αθηέο ηεο Μάιηαο, ή 

ν παλέκνξθνο ειιέβνξνο Helleborus cyclophyllus, ν νπνίνο πεξηνξίδεηαη ζηα φξε ηεο 

Ρνδφπεο, ζηα ζχλνξα Διιάδαο–Βνπιγαξίαο. πσο θαη άιια είδε ζηε ιεθάλε ηεο 

Μεζνγείνπ, ηα θπηά αλέπηπμαλ πνιινχο ηξφπνπο γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ 

αδπζψπεησλ θαπηψλ θαινθαηξηψλ θαη ησλ καθξφρξνλσλ πεξηφδσλ μεξαζίαο. Πνιιά 

αλζίδνπλ πνιχ λσξίο ζηελ αξρή ηεο πεξηφδνπ, ψζηε λα πξνιάβνπλ λα δψζνπλ ζπφξν 

πξνηνχ ν ήιηνο γίλεη ππεξβνιηθά δεζηφο. Άιια αλαπηχζζνπλ δεξκαηψδε, αξσκαηηθά 

θχιια, ηα νπνία ζπκβάιινπλ ζηε κείσζε ηεο απψιεηαο λεξνχ. Με ηφζν πνιιά θπηά 

ζηελ πεξηνρή, είλαη αλακελφκελν λα ππάξρεη επίζεο κεγάιε πνηθηιία εληφκσλ θαη 
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άιισλ αζπφλδπισλ. Πνιιά έρνπλ αλαπηχμεη ζηελή ζρέζε κε ζπγθεθξηκέλα θπηά θαη 

εμαξηψληαη πιένλ πιήξσο απφ ηελ παξνπζία ησλ ελ ιφγσ θπηψλ γηα ηελ επηβίσζή 

ηνπο. Γηα παξάδεηγκα, ε πεηαινχδα Charaxes jasius απαληά κφλνλ εθεί φπνπ 

ππάξρνπλ θνπκαξηέο Arbutus unedo, ζηα θχιια ησλ νπνίσλ ελαπνζέηεη ηα αβγά ηεο. 

Παξφκνηεο ζρέζεηο έρνπλ αλαπηπρζεί κεηαμχ ησλ κπξηάδσλ κειηζζψλ, ζθεθψλ θαη 

άιισλ ζεκαληηθψλ επηθνληαζηψλ. Σα πεξηζζφηεξα εξπεηά ηεο Δπξψπεο βξίζθνληαη 

ζηελ πεξηνρή ηεο Μεζνγείνπ. ε απηά πεξηιακβάλνληαη ην ζπάλην ζπηηφθηδν Elaphe 

situla, ε ζαχξα ησλ βξάρσλ ηεο Ηβεξηθήο Lacerta monticola θαη ην παξάμελν 

επξσπατθφ γθέθν κε δάθηπια ζε ζρήκα θχιισλ Phyllodactylus europaeus. 

ια απαξηζκνχληαη ζηελ νδεγία γηα ηνπο νηθνηφπνπο ιφγσ ηνπ επάισηνπ 

θαζεζηψηνο δηαηήξεζήο ηνπο. Κπξίσο, φκσο, ε Μεζφγεηνο έρεη κεγάιε ζεκαζία γηα 

ηα απνδεκεηηθά πηελά. Ο ήπηνο ρεηκψλαο, ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ χπαξμε ήζπρσλ 

πγξνηφπσλ θαη άιισλ ελδηαηηεκάησλ, δεκηνπξγεί έλα ηδαληθφ θαηαθχγην γηα 

εθαηνκκχξηα πηελά πνπ κεηαλαζηεχνπλ ζηελ πεξηνρή, ή κέζσ απηήο, θάζε ρξφλν. 

ζν γηα ηε ζάιαζζα, βξίζεη θαη απηή απφ δσή. Σα δειθίληα θαη νη ζαιάζζηεο ρειψλεο 

είλαη, φπσο είλαη αλακελφκελν, ηα γλσζηφηεξα είδε, ππάξρεη φκσο θαη πιήζνο άιισλ 

παξάμελσλ θαη ζαπκαζηψλ ζαιάζζησλ νξγαληζκψλ πνπ παξακνλεχνπλ θάησ απφ ηα 

θχκαηα. Μεηαμχ απηψλ ζπγθαηαιέγεηαη ε κεζνγεηαθή θψθηα Monachus monachus, ε 

νπνία δηαηξέρεη κεγάιν θίλδπλν εμαθάληζεο. 
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ηελ πεξηνρή ηεο Μεζνγείνπ απαληνχλ πεξηζζφηεξνη απφ ηνπο κηζνχο ηχπνπο 

ελδηαηηεκάησλ πνπ απαξηζκνχληαη ζηελ νδεγία γηα ηνπο νηθνηφπνπο. Δμ απηψλ, 37 

απαληνχλ κφλνλ ζηε ζπγθεθξηκέλε πεξηνρή. Ο κεγάινο απηφο αξηζκφο δελ 

αληηθαηνπηξίδεη κφλνλ ην ζεξκφ θιίκα, ηε γεσινγηθή πνιπκνξθία θαη ηε ζχλζεηε 

ηνπνγξαθία ηεο πεξηνρήο κε πνιιέο απνκνλσκέλεο δψλεο, αιιά θαη ην γεγνλφο φηη 

κεγάιν κέξνο ηεο πεξηνρήο δελ ππέζηε ηηο θαηαζηξνθηθέο ζπλέπεηεο ηεο ηειεπηαίαο 

επνρήο ησλ παγεηψλσλ πνπ θάιπςε ηελ Δπξψπε πξηλ απφ πεξίπνπ 10.000 κε 15.000 

ρξφληα. Σν ήκηζπ ησλ ρεξζαίσλ εθηάζεσλ θαιχπηεηαη απφ δάζε θαη ιφρκεο. Λφγσ 
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ησλ δεζηψλ θαη μεξψλ ζπλζεθψλ, ηα κεζνγεηαθά δάζε ηείλνπλ λα είλαη πεξηζζφηεξν 

αλνηθηά, γεγνλφο πνπ επηηξέπεη ηελ αλάπηπμε πινχζηαο ππνβιάζηεζεο απφ ιφρκεο 

θαη ζάκλνπο. Δκθαλίδνπλ επίζεο πνιχ κεγαιχηεξε πνηθηιία εηδψλ απφ φ,ηη ηα δάζε 

ησλ βνξεηφηεξσλ πεξηνρψλ. ηηο πεδηλέο πεξηνρέο θπξηαξρνχλ ζπλήζσο δηάθνξνη 

ηχπνη βειαληδηάο Quercus spp, αιιά φζν ην πςφκεηξν απμάλεηαη αξρίδνπλ λα 

θπξηαξρνχλ νη θαζηαληέο Castanea sativa θαη θσλνθφξα είδε Abies, Pinus, Juniperus 

θαη Taxus spp. ζν γηα ηελ παληαρνχ παξνχζα κεζνγεηαθή ιφρκε, απηή εκθαλίδεηαη 

ζε δηάθνξα ζρήκαηα, κεγέζε θαη νλφκαηα, φπσο ιφρκε κε ζθιεξφθπιιε βιάζηεζε 

(matorral), καθίεο, ζάκλνη θαη θξχγαλα, αλάινγα κε ηε ζέζε ηεο, ην έδαθνο, ηνλ 

βαζκφ ππνβάζκηζεο, αλζξψπηλεο ρξήζεο θαη ζχλζεζεο εηδψλ, αιιά ζηελ 

πξαγκαηηθφηεηα νη ζπγθεθξηκέλνη ηχπνη ελδηαηηεκάησλ ζπρλά ζπγρσλεχνληαη κεηαμχ 

ηνπο θαη ζρεκαηίδνπλ έλα δαηδαιψδεο θαη εζσηεξηθά θηλεηφ κσζατθφ ζε νιφθιεξν ην 

θπζηθφ ηνπίν. Σν χςνο ηεο ιφρκεο κπνξεί ελίνηε λα απνηειέζεη ελδεηθηηθφ κέηξν 

ζχγθξηζεο. Οη καθίεο, γηα παξάδεηγκα, ηείλνπλ λα ζρεκαηίδνπλ ππθλέο θαη 

αδηαπέξαζηεο ζπζηάδεο χςνπο 1 έσο 4 κέηξσλ θαη ραξαθηεξίδνληαη ζπλήζσο απφ 

κηθξά δέλδξα, φπσο ε θνπκαξηά Arbutus unedo, ν ζρίλνο Pistacia lentiscus, ε 

αγξηειηά Olea europaea θαη ε κπξηηά Myrtus communis ή, ζπαληφηεξα, ν θέδξνο θαη ε 

δάθλε. Οη ζάκλνη, απφ ηελ άιιε πιεπξά, είλαη πην αλνηθηνί θαη ε βιάζηεζε ζπάληα 

θηάλεη έσο ην χςνο ηνπ γνλάηνπ. Δδψ θπξηαξρνχλ πεξηζζφηεξν θπηά κε δεξκαηψδε 

θχιια, φπσο νη θίζηνη Cistus spp. θαη αξσκαηηθέο ιφρκεο, φπσο ε ιεβάληα, ην ζπκάξη 

θαη ην δελδξνιίβαλν, πνπ ζθνξπίδνπλ ην κεζπζηηθφ ηνπο άξσκα ζηνλ αέξα. Σα 

θξχγαλα, ηα νπνία απαληνχλ ζηελ αλαηνιηθή πιεπξά ηεο Μεζνγείνπ, ζπλήζσο θαηά 

κήθνο ηεο αθηήο, είλαη ε ρακειφηεξε κνξθή ιφρκεο θαη απνηειείηαη απφ αθαλζψδεηο 

κάδεο πνπ ζρεκαηίδνπλ ζάκλνπο θαη πνιχ ρακειέο ιφρκεο πνπ πνηθίιινπλ απφ 

πεξηνρή ζε πεξηνρή. Ζ πνιππινθφηεηα ηεο δνκήο ηεο βιάζηεζεο θαζηζηά ηηο 

ζακλψδεηο εθηάζεηο ηεο Μεζνγείνπ εμαηξεηηθά πινχζηεο ζε άγξηα δσή. Πξάγκαηη, 

θηινμελνχλ έλα πνιχρξσκν θάζκα ινπινπδηψλ, φπσο ηνπιίπεο, λάξθηζζνπο, θξφθνπο 

θαη άιια, θαζψο θαη πνιιά είδε κειηζζνθφξνπ νθξχνο ή νξρηδέαο θαζξέθηε. ια 

καδί ζπλζέηνπλ θάζε άλνημε έλα βξαρχβην αιιά εληππσζηαθφ κπνπθέην ινπινπδηψλ. 

Οη γεσξγηθέο γαίεο θαη νη ιεηκψλεο θαιχπηνπλ ην 40% ηεο πεξηνρήο θαη 

πεξηιακβάλνπλ απφ κεγάιεο εθηάζεηο εληαηηθήο θαιιηέξγεηαο θαη ειαηψλεο ή 

νπσξψλεο εζπεξηδνεηδψλ έσο ιηγφηεξν εληαηηθά αλάκεηθηα ζπζηήκαηα θαιιηέξγεηαο. 

Σα ηειεπηαία απηά ζπζηήκαηα ζέβνληαη πεξηζζφηεξν ην θπζηθφ πεξηβάιινλ θαη 
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δεκηνπξγνχλ έλα ραξαθηεξηζηηθφ ζχλνιν ελαιιαζζφκελσλ ελδηαηηεκάησλ ζην 

θπζηθφ ηνπίν, ην νπνίν είλαη ζπλήζσο πνιχ πινχζην ζε άγξηα δσή. 

 

 

Οξηζκέλνη ιεηκψλεο είλαη εμαηξεηηθά μεξνί. Ωζηφζν, αθφκε θαη ζε απηέο ηηο ιηηέο 

εκηάγνλεο ζηέπεο, νη γεσξγνί βξήθαλ ηξφπνπο λα θαιιηεξγήζνπλ βξψκε, θξηζή θαη 

ξεβηζηέο ζην θησρφ έδαθνο, ελαιιάζζνληαο ηηο θαιιηέξγεηέο ηνπο ζε κεγάια ρξνληθά 

δηαζηήκαηα ψζηε ην έδαθνο λα κπνξεί λα αλαθηήζεη ηε γνληκφηεηά ηνπ. Απηφ κε ηε 

ζεηξά ηνπ δεκηνχξγεζε δηάθνξα κηθξνελδηαηηήκαηα, ηα νπνία θηινμελνχλ πηελά ηεο 

ζηέπαο, φπσο ε κεισδηθή γαιηάληξα Melanocorypha calandra ή ε ρακσηίδα Tetrax 

tetrax. Με εμαίξεζε κεξηθνχο κεγάινπο πνηακνχο, νη πεξηζζφηεξνη πγξφηνπνη 

βξίζθνληαη θαηά κήθνο ησλ αθηψλ. Τπάξρνπλ δηάθνξα δέιηα θαη ιηκλνζάιαζζεο 

ζεκαληηθνχ κεγέζνπο φπσο ην Coto Donana ή ην δέιηα ηνπ Έβξνπ ζηελ Ηζπαλία, ην 

Camargue ζηελ Γαιιία, ηα δέιηα ηνπ Νέζηνπ θαη ηνπ Ακβξαθηθνχ ζηελ Διιάδα. 

Καζέλα απφ απηά θηινμελεί πνιχ κεγάιν αξηζκφ πηελψλ θαζψο θαη πνιινχο 

ζπάληνπο θαη ελδεκηθνχο ηρζχεο, ακθίβηα θαη έληνκα, φπσο ιηβεινχιεο. ζν γηα ηελ 

αθηνγξακκή ηεο Μεζνγείνπ, είλαη εμαηξεηηθά ζχλζεηε θαη εκθαλίδεη κεγάιε 

πνηθηιφηεηα. Αθφκε θαη ζε κηθξή απφζηαζε κπνξεί λα εκθαλίδεη ελαιιαγέο φπσο 

βξαρψδεηο νξκίζθνπο, παξαιίεο κε ιεπθή άκκν, πίζσ απφ ηηο νπνίεο κπνξεί λα 

ππάξρνπλ εθηελείο ζίλεο, ςειέο απφθξεκλεο βξαρψδεηο αθηέο ή ππφγεηεο ζαιάζζηεο 

ζπειηέο. Οη πεξηνρέο απηέο θηινμελνχλ πνιιά απφ ηα αλαπαξαγφκελα ζαιάζζηα 

πηελά, φπσο ην γεξάθη καπξνπεηξίηεο Falco eleonorae ή ν ζαιαζζνθφξαθαο 

Phalacrocorax aristotelis ssp. desmarestii. 
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Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΗ ΜΔΟΓΔΙΟΤ 

 

Ζ πεξηνρή ηεο Μεζνγείνπ αλαθέξεηαη ζπρλά σο ην ιίθλν ηνπ επξσπατθνχ 

πνιηηηζκνχ. Ζ θηελνηξνθία, ε παξαγσγή ζηηεξψλ, ε θαιιηέξγεηα νπσξνθεπεπηηθψλ 

ζεσξνχληαη φηη μεθίλεζαλ εδψ πξηλ απφ ρηιηάδεο ρξφληα. Ζ πξνέιεπζε πνιιψλ απφ 

ηα ζεκεξηλά γεσξγηθά πξντφληα ζε νιφθιεξν ηνλ θφζκν βξίζθεηαη επίζεο ζηε 

πεξηνρή ηεο Μεζνγείνπ. Ζ θξηζή, ν ζίηνο, ε βξψκε, ε ειηά, ην ακπέιη, ε ακπγδαιηά, ε 

ζπθηά, ε ρνπξκαδηά, ε κπηδειηά θαη άιια αλαξίζκεηα νπσξνθεπεπηηθά, θαζψο θαη 

ζεξαπεπηηθά θαη αξσκαηηθά βφηαλα, πξνέξρνληαη απφ άγξηα θπηά πνπ απαληνχλ ζηελ 

πεξηνρή. χκθσλα κε ηνλ FAO, ε πεξηνρή ηεο Μεζνγείνπ είλαη έλα απφ ηα 

ζεκαληηθφηεξα θέληξα πξνέιεπζεο θαιιηεξγνχκελσλ θπηψλ παγθφζκηαο ζεκαζίαο. 

Ζ ρακειή έληαζε θαη ν ηνπηθφο ραξαθηήξαο ησλ θαιιηεξγεηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ 

επηβίσζεο επί ρηιηεηίεο είραλ βαζηά επίδξαζε ζην θπζηθφ ηνπίν, δεκηνπξγψληαο έλα 

ζχλζεην κσζατθφ ελαιιαζζφκελσλ εκηθπζηθψλ ελδηαηηεκάησλ πινχζησλ ζε άγξηα 

δσή. Λφγσ ηεο θπξίαξρεο ινθψδνπο κνξθνινγίαο ηνπ ηνπίνπ, πνιιέο πιαγηέο 

ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα θαιιηέξγεηα ζε αλαβαζκίδεο. Οη αλαβαζκίδεο παξέρνπλ 

ηδαληθφ πεξηβάιινλ γηα ηελ θαιιηέξγεηα νπσξνθεπεπηηθψλ, θαζψο φρη κφλνλ 

εκπνδίδνπλ ηε δηάβξσζε ηνπ εδάθνπο, αιιά ζπκβάιινπλ επίζεο θαη ζηε ζπγθξάηεζε 

ηνπ λεξνχ. Σφζν ην έδαθνο φζν θαη ην λεξφ είλαη πνιχηηκνη πφξνη ζε απηφ ην δεζηφ 

θαη μεξφ θιίκα θαη δηαθπιάζζνληαη κε δήιν. Οη ακπειψλεο θαη νη αξραίνη ειαηψλεο 

εμαθνινπζνχλ λα απνηεινχλ επίζεο ραξαθηεξηζηηθφ γλψξηζκα ηνπ κεζνγεηαθνχ 
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ηνπίνπ. Σφζν ην ακπέιη φζν θαη ε ειηά είλαη είδε θαιά πξνζαξκνζκέλα ζε δχζθνιεο 

ζπλζήθεο, ζηελ πεξηνξηζκέλε άξδεπζε θαη ζην θησρφ έδαθνο. Οξηζκέλα ειαηφδελδξα 

ελδέρεηαη λα είλαη ειηθίαο άλσ ησλ 1.000 εηψλ θαη εμαθνινπζνχλ λα παξάγνπλ ειηέο, 

φπσο ηελ επνρή ηεο αξραίαο Διιάδαο θαη ηεο Ρψκεο. Δθεί φπνπ ε γε είλαη πην 

επίπεδε, θαζψο θαη ζηηο πεδηάδεο, αλαπηχρζεθαλ δηάθνξεο κνξθέο βηψζηκσλ 

ζπζηεκάησλ αγξν-δαζν-πνηκεληθήο εθκεηάιιεπζεο, ηα νπνία θάλνπλ βέιηηζηε ρξήζε 

ησλ θπζηθψλ πφξσλ. Σα ζπζηήκαηα ησλ dehesas θαη montados ζηελ Ηβεξηθή 

Υεξζφλεζν απνηεινχλ ραξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα ελφο βηψζηκνπ πνιπ-

ιεηηνπξγηθνχ γεσξγηθνχ ζπζηήκαηνο, ηθαλνχ λα παξάγεη πιήξεο θάζκα δηαθνξεηηθψλ 

πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ. 

 

 

(Πεγή: Γίθηπν Natura 2000, Γηα ηε Μεζόγεην) 

 

Ζ Μεζφγεηνο Θάιαζζα έρεη επίζεο κεγάιε λαπηηιηαθή θίλεζε επεηδή εμαζθαιίδεη ηε 

ζαιάζζηα επηθνηλσλία αλάκεζα ζηνλ Αηιαληηθφ Ωθεαλφ, ηε Μέζε Αλαηνιή (θαη ηε 

δηψξπγα ηνπ νπέδ), ηε Μαχξε ζάιαζζα θαη ηε Νφηηα Δπξψπε. Έλα κεγάιν πνζνζηφ 

απηήο ηεο απμεκέλεο θίλεζεο νθείιεηαη ζηα δεμακελφπινηα. πλέπεηα απηήο ηεο 

κεγάιεο θίλεζεο είλαη λα ππάξρεη πςειφο θίλδπλνο κφιπλζεο ή θαη νηθνινγηθήο 

θαηαζηξνθήο, ελψ ε θαηάζηαζε γίλεηαη αθφκε ρεηξφηεξε, αλ ιάβνπκε ππφςε καο ην 

γεγνλφο φηη ε Μεζφγεηνο είλαη θιεηζηή ζάιαζζα θαη επνκέλσο νη ξχπνη δελ κπνξνχλ 
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λα απνκαθξπλζνχλ ή λα αξαησζνχλ κε ηε βνήζεηα ηζρπξψλ ξεπκάησλ (φπσο 

ζπκβαίλεη π.ρ. ζηνπο σθεαλνχο). 

 

Ζ Μεζφγεηνο είλαη µία ζεµαληηθή εµπνξηθή νδφο, πνπ ζπλδέεη ηνλ Αηιαληηθφ 

Ωθεαλφ µε ηε Μαχξε Θάιαζζα. Δίλαη επίζεο, πινχζηα ζε πφξνπο θαη ππνζηεξίδεη 

έλα θάζµα δξαζηεξηνηήησλ πνπ σθεινχλ ηελ νηθνλνµία 21 παξάθηησλ θξαηψλ.      

’ απηήλ ηε ζεµαληηθή πδάηηλε νδφ ππάξρεη µεγάιε ζπµθφξεζε απφ ηελ θίλεζε ησλ 

πινίσλ θαη νη αξρέο ησλ παξάθηησλ θξαηψλ αλαδεηνχλ ηξφπνπο θαηνρχξσζεο ηεο 

αζθάιεηάο ηνπο θαη µείσζεο ησλ ζρεηηθψλ θηλδχλσλ (πξνζαξάμεσλ, ζπγθξνχζεσλ 

θαη αηπρεµάησλ). Κάηη πνπ ζα βνεζήζεη επίζεο, ζηελ πξνζηαζία ηνπ ζαιάζζηνπ 

πεξηβάιινληνο θαη απφ ηηο επηπηψζεηο ηεο ξχπαλζεο θαη σο εθ ηνχηνπ, ζηε µείσζε 

ηνπ θαηαζηξεπηηθνχ αληίθηππνχ ηεο ζηηο δξαζηεξηφηεηεο πνπ ζρεηίδνληαη µε ηελ 

αθηνγξαµµή, π.ρ. αιηεία θαη ηνπξηζµφ. 

ην µέιινλ, νη παξάθηηεο πεξηνρέο είλαη πηζαλφ λα ππνζηνχλ απμαλφµελεο πηέζεηο, 

ηδηαίηεξα φζνλ αθνξά ζηνπο βηφηνπνπο, ζηνπο θπζηθνχο πφξνπο (έδαθνο, θξέζθα/ 

ζαιάζζηα λεξά θαη ελέξγεηα) θαη ζηελ αχμεζε ηεο απαίηεζεο γηα ππνδνµέο (ιηµάληα/ 

µαξίλεο, µεηαθνξέο, εγθαηαζηάζεηο επεμεξγαζίαο απφβιεησλ, θ.ιπ.).  

Ζ αζηηθνπνίεζε, ν ηνπξηζµφο, ε γεσξγία, ε αιηεία, ε µεηαθίλεζε θαη ε βηνµεραλία 

είλαη νη ζεµαληηθφηεξεο δπλάµεηο ηεο αιιαγήο. 
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Ζ Μεζφγεηνο έρεη πάλσ απφ 300 ιηµάληα, ζεµαληηθά απνζέµαηα πεηξειαίνπ θαη 

θπζηθνχ αεξίνπ θαη µεγάιν αξηζµφ εηδψλ ςαξηψλ πνπ αιηεχνληαη εµπνξηθά. Δίλαη 

επίζεο, µηα ζεµαληηθή ηνπξηζηηθή πεξηνρή µε πνιιά θξνπαδηεξφπινηα θαη ηνπξίζηεο. 

Ζ ζπγθέληξσζε πιεζπζµψλ (θαηνίθσλ θαη µε) θαη αλζξψπηλσλ δξαζηεξηνηήησλ 

γχξσ απφ ηε ιεθάλε ηεο Μεζνγείνπ απνηειεί αμηνζεµείσηε απεηιή γηα ηα παξάθηηα 

νηθνζπζηήµαηα θαη ην θπζηθφ πινχην. πγθεθξηµέλα, βάιινληαη ηέζζεξηο βαζηθνί 

ηνµείο: 

• ε δνµή θαη ιεηηνπξγία ησλ θπζηθψλ νηθνζπζηεµάησλ, ιφγσ ηεο θαηαζθεπήο θαη ηεο 

ιεηηνπξγίαο αλζξσπνγελψλ εγθαηαζηάζεσλ θαη ηεο ζρεηηθήο αζηηθνπνίεζεο θαη 

αλάπηπμεο δξαζηεξηνηήησλ, 

• ε πνηφηεηα θαη πνζφηεηα ησλ θπζηθψλ πφξσλ (δαζψλ, εδαθψλ, λεξνχ, αιηείαο, 

παξαιηψλ, θ.ιπ.), ιφγσ ησλ απμαλφµελσλ ζπγθεληξψζεσλ αλζξψπσλ θαη 

δξαζηεξηνηήησλ, ηεο απμεµέλεο ρξήζεο θαη εθµεηάιιεπζήο ηνπο θαη ησλ επαθφ- 

ινπζσλ απνβιήησλ, 

• νη παξάθηηεο δψλεο, σο ζπλέπεηα ηεο αλάπηπμεο ησλ δηαθφξσλ αλζξψπηλσλ 

δξαζηεξηνηήησλ θαη ησλ ζρεηηθψλ µε απηέο εγθαηαζηάζεσλ, θαζψο επίζεο θαη ηνπ 

αληαγσληζµνχ µεηαμχ ζπγθξνπφµελσλ ρξεζηψλ, 

• ην θπζηθφ θαη αλζξσπνγελέο ηνπίν, σο απνηέιεζµα ησλ αιιαγψλ δξαζηεξηνηήησλ, 

ηνπ µεγέζνπο θαη ηεο θιίµαθαο ησλ αλάινγσλ εγθαηαζηάζεσλ θαη ηεο αλάινγεο 

αλάπηπμεο. 
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ΟΙ ΚΛΙΜΑΣΙΚΔ ΑΛΛΑΓΔ ΣΗ ΜΔΟΓΔΙΟ 

 

H Μεζφγεηνο αιιάδεη θαη αιιάδεη γνξγά. Καη φπσο απνθαιχπηεη γηα πξψηε θνξά κηα 

ελδηαθέξνπζα επηζηεκνληθή κειέηε, νη ζπλέπεηεο ηεο θιηκαηηθήο αιιαγήο ζηε «δηθή 

καο» ζάιαζζα φρη κφλν είλαη ήδε νξαηέο -απμάλεηαη ε ζεξκνθξαζία, ε ζηάζκε θαη ε 

αικπξφηεηα ησλ πδάησλ- αιιά θαη άθξσο αλεζπρεηηθέο.  

Aπφ 3 κέρξη 63 εθαηνζηά κπνξεί λα αλέβεη ε ζηάζκε ηεο Μεζνγείνπ κέζα ζηνλ 21o 

αηψλα, σο απνηέιεζκα ηεο θιηκαηηθήο αιιαγήο. ε απηφ ην ζπκπέξαζκα θαηέιεμε 

πξφζθαηε κειέηε ηνπ βξεηαληθνχ Ωθεαλνγξαθηθνχ Κέληξνπ ζην ανπζάκπηνλ θαη 

ηνπ ηζπαληθνχ Μεζνγεηαθνχ Ηλζηηηνχηνπ ζηηο Βαιεαξίδεο Νήζνπο (ΗMEDEA), θαηά 

ηελ νπνία κπήθαλ ζηα πξνγξάκκαηα ησλ θιηκαηηθψλ κνληέισλ ηεο Γηαθπβεξλεηηθήο 

Δπηηξνπήο γηα ηελ Κιηκαηηθή Αιιαγή (ΗΡCC) νη ηάζεηο ηεο Μεζνγείνπ, ηεο 

«κπζηήξηαο» θαη ζρεδφλ «πεξίθιεηζηεο» ζάιαζζαο πνπ καο πεξηβξέρεη.  

«Μέρξη ηψξα νη κειέηεο γηα ηε ζηάζκε ησλ ζαιαζζψλ επηθεληξψλνληαλ ζηνπο 

σθεαλνχο. Απηή είλαη κία απφ ηηο πξψηεο κειέηεο γηα ηε Μεζφγεην, ε νπνία έρεη 
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πνιιέο ηδηαηηεξφηεηεο θαη απαηηεί πνιιέο πεξηζζφηεξεο έξεπλεο γηα λα έρνπκε ζαθή 

εηθφλα», ιέεη ζην ΟΗΚΟ ν θ. Μηράιεο Σζίκπιεο. Αλαθεξφκελνο ζην ζέκα ηεο 

αιαηφηεηαο ησλ πδάησλ, ν ειιεληθήο θαηαγσγήο επηζηήκνλαο, πνπ εξγάδεηαη ζην 

βξεηαληθφ Ωθεαλνγξαθηθφ Κέληξν θαη ήηαλ απφ ηνπο βαζηθνχο ζπληειεζηέο ηεο 

κειέηεο, καδί κε ηελ Ηζπαλίδα Mάξηα Μάξθνο, δηεπθξηλίδεη φηη: «Ζ Μεζφγεηνο 

ζάιαζζα έρεη ζεκαληηθά κεγαιχηεξε πεξηεθηηθφηεηα ζε αιάηη ζε ζρέζε κε ηνπο 

σθεαλνχο, ελψ ε αλαλέσζή ηεο κε γιπθφ λεξφ έρεη ήδε πεξηνξηζηεί. Σαπηφρξνλα, ε 

κφλε δίνδνο αληαιιαγήο πδάησλ κε ηνλ Αηιαληηθφ Ωθεαλφ είλαη ηα ηελά ηνπ 

Γηβξαιηάξ, πιάηνπο 14 ρηιηνκέηξσλ».  

χλζεηε δηαδηθαζία ε έξεπλα  

Με πνηνλ ηξφπν δνχιεςαλ φκσο νη εξεπλεηέο; «Δθαξκφζακε ηξία απφ ηα γεληθά 

ζελάξηα ηνπ ΗΡCC, γηα λα ππνινγίζνπκε ηε ζεξκνθξαζία, ηε ζηάζκε θαη ηελ 

αικπξφηεηα ησλ πδάησλ ηεο Μεζνγείνπ ζηνλ 21ν αηψλα», καο ιέεη ν Έιιελαο 

σθεαλνγξάθνο πνπ θαηέρεη θαη ζέζε ιέθηνξα λνκηθψλ ηεο ζάιαζζαο ζην 

Παλεπηζηήκην ηνπ ανπζάκπηνλ. χκθσλα ινηπφλ κε ηα φζα ζπκπέξαλε ε κειέηε:  

•   Τπνινγίζηεθε άλνδνο ηεο ζηάζκεο ησλ πδάησλ, απφ 3 έσο 63 εθαηνζηά ηα 

επφκελα 100 ρξφληα. Tν πην ζεηηθφ φκσο απνηέιεζκα πξνθχπηεη απφ ηε 

ζηαζεξνπνίεζε ησλ ζπγθεληξψζεσλ αεξίσλ ηνπ ζεξκνθεπίνπ θαη ηελ άλνδν ηεο 

ζεξκνθξαζίαο κφιηο θαηά 1° C. Ζ κεγάιε άλνδνο ηεο ζηάζκεο ησλ πδάησλ πξνθχπηεη 

κε ζελάξην αχμεζεο ηεο ζεξκνθξαζίαο άλσ ησλ 2,5° C. Ηδηαίηεξα ζεκαληηθή αχμεζε, 

κηα θαη θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ 20νχ αηψλα ε άλνδνο ηεο ζηάζκεο ηεο Μεζνγείνπ 

έθηαζε ηα 10 - 12 εθ., ελψ ζηνπο σθεαλνχο πιεζίαζε ηα 18 - 20 εθαηνζηά. 

•   Οκσο, αθφκα θαη ε κεγάιε άλνδνο ησλ πδάησλ, ηεο ηάμεο ησλ 63 εθαηνζηψλ, 

κπνξεί λα απνηειεί κηα θαιή εθδνρή, αθνχ ζηα ζελάξηα δελ έρνπλ ππνινγηζηεί νη 

ζπλέπεηεο κηαο δξακαηηθά απφηνκεο ηήμεο ησλ πάγσλ. «Ζ Γηαθπβεξλεηηθή Δπηηξνπή 

δελ έρεη θαηαιήμεη ζε κηα θνηλή πξνζέγγηζε γηα ηελ ηαρχηεηα κε ηελ νπνία ιηψλνπλ 

νη πάγνη», καο επηζεκαίλεη ν θ. Σζίκπιεο. ιν θαη πιεζαίλνπλ, φκσο, νη έξεπλεο πνπ 

δείρλνπλ φηη ε δηαδηθαζία επηηαρχλεηαη. «Δπηζηεκνληθά ππάξρεη αθφκα 

αβεβαηφηεηα», ζεκεηψλεη ν θ. Σζίκπιεο, πνπ δελ θξχβεη ηελ επηθπιαθηηθφηεηά ηνπ 

γηα ηηο εθηηκήζεηο πεξί κε γξακκηθήο απφηνκεο ηήμεο. «Ζ πνιηηεία, φκσο, πξέπεη λα 

πάξεη ηα κέηξα ηεο αθφκα θαη γηα ηε ρεηξφηεξε εμέιημε», ιέεη. 
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•   Ζ ζηάζκε ηεο Μεζνγείνπ ζα αλέβεη, παξά ην γεγνλφο φηη ε εηζξνή γιπθψλ πδάησλ 

(απφ βξνρνπηψζεηο, πνηάκηα) κεηψλεηαη, σο ζπλέπεηα ηεο θιηκαηηθήο αιιαγήο. Σν 

απνηέιεζκα κπνξεί λα είλαη ε αχμεζε ηεο αιαηφηεηαο ηεο Μεζνγείνπ, αλ θαη απηή ε 

εθηίκεζε έρεη αθφκα κεγάιν πνζνζηφ αβεβαηφηεηαο, θαζψο ζα εμαξηεζεί απφ ηηο 

αληαιιαγέο πδάησλ κε ηνλ Αηιαληηθφ Ωθεαλφ. «Ήδε ε ζάιαζζά καο είλαη αξθεηά πην 

αικπξή απφ ηνπο σθεαλνχο, θαζψο ζε θάζε ηφλν λεξνχ ηεο αλαηνιηθήο Μεζνγείνπ 

ππάξρνπλ 38,9 θηιά αιάηη, φηαλ ζηνλ ππφινηπν θφζκν είλαη 34 - 35 θηιά!», 

επηζεκαίλεη ν θ. Σζίκπιεο.  

Μεζόγεηνο: Αλεβαίλεη ε ζηάζκε ηεο ζάιαζζαο 

 

 

Λφγσ ηεο θιηκαηηθήο αιιαγήο θαη άιισλ παξαγφλησλ, ε άλνδνο ηεο ζηάζκεο ηεο 

Μεζνγείνπ δείρλεη λα επηηαρχλεηαη ηελ ηειεπηαία δεθαεηία, πξνεηδνπνηεί 

επηζηεκνληθή έθζεζε ζηελ Ηζπαλία. Απφ ην 2001 έσο ζήκεξα ε ζηάζκε έρεη 

αλπςσζεί θαηά 20 εθαηνζηά, ζχκθσλα κε ηελ έθζεζε Κιηκαηηθή Αιιαγή ζηελ 

Ηζπαληθή Μεζόγεην (απφ ην 1900 έσο ην 2006 ε ζηάζκε ησλ σθεαλψλ είρε αλέβεη 

θαηά 10-20 εθαηνζηά). Δμάιινπ, ζχκθσλα κε ηζπαλν-βξεηαληθή κειέηε πνπ 

δεκνζηεχηεθε ην 2009 ζην Journal of Geophysical Research-Oceans, ε άλνδνο ηεο 

ζηάζκεο ζηε Μεζφγεην κέρξη ηα ηέιε ηνπ αηψλα ζα θπκαλζεί απφ 3 έσο 61 εθαηνζηά.  

ε άλνδν θέξεηαη λα βξίζθεηαη θαη ε πεξηεθηηθφηεηα ηεο Μεζνγείνπ ζε αιάηη, 

πηζαλψλ ιφγσ ηεο απμεκέλεο εμάηκηζεο, ε νπνία νθείιεηαη κε ηε ζεηξά ηεο ζηελ 

άλνδν ηεο ζεξκνθξαζίαο. 

χκθσλα κε ηνπο εξεπλεηέο ζην Ηζπαληθφ Ηλζηηηνχην Ωθεαλνγξαθίαο, ε 

ζεξκνθξαζία ησλ επηθαλεηαθψλ πδάησλ ηεο Μεζνγείνπ αλέβεθε ηνλ 20φ αηψλα θαηά 

0,7 έσο 0,8 βαζκνχο Κειζίνπ, φζν θαη ε ζεξκνθξαζία ηνπ αέξα. Ζ ζεξκνθξαζία ηνπ 
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λεξνχ ζηε Μεζφγεην αλεβαίλεη φπσο θαη ζηνλ ππφινηπν πιαλήηε, ππάξρνπλ φκσο θαη 

απνθιίζεηο ιφγσ «θπζηθψλ» αηκνζθαηξηθψλ κεηαβνιψλ: Σν δηάζηεκα 2005-2008, «ε 

άλνδνο ηεο ζεξκνθξαζίαο ήηαλ πην αξγή απφ φ,ηη ζηα ηέιε ηνπ 20νχ αηψλα». 

 

ζνλ αθνξά ζηε ζηάζκε, ν ξπζκφο αλφδνπ ήηαλ κηθξφηεξνο ζηε Μεζφγεην απφ φ,ηη 

ζηνλ ππφινηπν θφζκν ζηα ηέιε ηνπ 20νχ αηψλα. Αηηία ήηαλ ε πςειφηεξε 

αηκνζθαηξηθή πίεζε ζηελ πεξηνρή. 

«Σν επίπεδν ηεο ζάιαζζαο ζηε Μεζφγεην αλέβαηλε θαηά 1 έσο 1,5 ρηιηνζηφ αλά έηνο 

απφ ην 1943, απηφ φκσο δελ θαίλεηαη λα ζπλερίδεηαη, θαζψο θαίλεηαη φηη ηψξα ε 

ηαρχηεηα αλφδνπ επηηαρχλεηαη» δήισζε ν Μαλνπέι Βάξγθαο Γηάληεζ, εξεπλεηήο ηνπ 

Ηλζηηηνχηνπ θαη θχξηνο ζπγγξαθέαο ηεο έθζεζεο. Απηνχ ηνπ είδνπο νη απνθιίζεηο 

«πάληα ζα ζπκβαίλνπλ. Ζ αηκφζθαηξα θαη νη σθεαλνί είλαη ρανηηθά ζπζηήκαηα» 

εμεγνχλ νη εξεπλεηέο. 

Δπηζεκαίλνπλ επίζεο φηη, ιφγσ ηεο «αδξάλεηαο» κε ηελ νπνία ε ζάιαζζα αληηδξά 

ζηηο ζεξκνθξαζηαθέο κεηαβνιέο ηεο αηκφζθαηξαο, ε άλνδνο ηεο ζεξκνθξαζίαο ηνπ 

λεξνχ θαη ηεο ζηάζκεο ζα ζπλερηζηεί αθφκα θαη αλ ζηαζεξνπνηεζνχλ νη εθπνκπέο 

αεξίσλ ηνπ ζεξκνθεπίνπ. 
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ΟΙ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΔ ΔΠΙΠΣΧΔΙ ΣΧΝ ΚΛΙΜΑΣΙΚΧΝ 

ΑΛΛΑΓΧΝ ΣΗ ΜΔΟΓΔΙΟ 

 

Οη θιηµαηηθέο αιιαγέο αλαµέλεηαη λα επηθέξνπλ πνηθίιεο θαη µαθξνπξφζεζµεο 

επηπηψζεηο ζηελ πεξηνρή ηεο Μεζνγείνπ. Άµεζν ελδηαθέξνλ παξνπζηάδεη ε 

πηζαλφηεηα επηδείλσζεο ησλ ήδε ππαξρφλησλ πξνβιεµάησλ, φπσο απηά ηεο 

απνδάζσζεο, ηεο δηαρείξηζεο ησλ πδαηηθψλ απνζεµάησλ θαη ηεο παξαγσγήο 

ηξνθίµσλ. πλνςίδνπµε παξαθάησ ηηο αλαµελφµελεο επηπηψζεηο ησλ θιηµαηηθψλ 

αιιαγψλ ζην ρψξν ηεο Μεζνγείνπ, φπσο απηέο θαηαγξάθεθαλ απφ µηα ζεηξά 

επηζηεµνληθψλ µειεηψλ. 

Πξνο ζεξµφηεξεο θαη μεξφηεξεο πεξηφδνπο 

Δάλ ε κέζε ζεξκνθξαζία ηνπ πιαλήηε ππεξβεί θαηά 2
ν 
C ηα επίπεδα ηεο πξν-

βηνκεραληθήο επνρήο, πξνβιέπεηαη φηη ην θιίκα ηεο πεξηνρήο ηεο Μεζνγείνπ ζα γίλεη 

ζεξκφηεξν, μεξφηεξν θαη πην επκεηάβιεην. Ζ κέζε εηήζηα ζεξκνθξαζία γχξσ απφ 

ηελ πεξηνρή ζα απμεζεί 1-2
ν
 C ζε ζχγθξηζε κε ηηο παξνχζεο ζπλζήθεο. 

Σα θχκαηα θαχζσλα θαη νη πνιχ ζεξκέο εκέξεο αλακέλεηαη λα απμεζνχλ ηδίσο ζηηο 

επεηξσηηθέο πεξηνρέο. Αθφκα θαη ηα αλεκφδαξηα λεζηά ηνπ Βνξείνπ Αηγαίνπ ζηελ 

Διιάδα αλακέλεηαη λα αληηκεησπίζνπλ αχμεζε δπν εβδνκάδσλ ζηηο εκέξεο θπκάησλ 

θαχζσλα. Ο εηήζηνο πεηφο πηζαλψλ λα κεησζεί έσο θαη θαηά 1/5 ζηε Νφηηα 

Μεζφγεην, ελψ ε κείσζε ζηηο ζεξηλέο βξνρνπηψζεηο ζηε Βφξεηα Μεζφγεην κπνξεί λα 

ππεξβεί ην 30%. 

Οη πεξίνδνη μεξαζίαο αλακέλεηαη λα ππνζηνχλ κεηαβνιή σο πξνο ην ρξφλν θαη λα 

επεθηαζνχλ σο πξνο ηε δηάξθεηα. Αθφκα θαη αλ απμεζεί ν αξηζκφο ησλ μεξψλ 

εκεξψλ αλακέλνληαη πην έληνλα θαηλφκελα βξνρφπησζεο ζηελ Ηηαιία, ηε Γπηηθή 

Διιάδα, ηε Νφηηα Γαιιία θαη ην ΒΓ κέξνο ηεο Ηβεξηθήο Υεξζνλήζνπ.  
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Μείσζε αιιά αχμεζε ηεο έληαζεο ησλ βξνρνπηψζεσλ 

Οη πξνβιέςεηο γηα ηηο βξνρνπηψζεηο ζηελ πεξηνρή ηεο Μεζνγείνπ θαιχπηνληαη απφ 

µεγαιχηεξε αβεβαηφηεηα, αιιά νη πεξηζζφηεξεο ελδείμεηο νδεγνχλ ζην ζπµπέξαζµα 

φηη ζα ππάξρνπλ πεξηζζφηεξεο βξνρνπηψζεηο θαη άξα πιεκκχξεο ην ρεηµψλα θαη 

ιηγφηεξεο βξνρνπηψζεηο θαη άξα μεξαζίεο ην θαινθαίξη. Αθφµε, νη πεξηνρέο πνπ ζα 

δερζνχλ πεξηζζφηεξεο βξνρνπηψζεηο, µπνξεί λα αληηµεησπίζνπλ µειινληηθά 

ζπλζήθεο μεξφηεξεο απφ ηηο ζεµεξηλέο, ιφγσ ηεο απμεµέλεο εμάηµηζεο θαη ηεο 

µεηαβνιήο ηεο επνρηαθήο θαηαλνµήο θαη ηεο έληαζεο ησλ βξνρνπηψζεσλ. χµθσλα 

µε πξφζθαηε έξεπλα ηεο Οµάδαο Αηµνζθαηξηθήο Έξεπλαο ηνπ Ηλζηηηνχηνπ Δξεπλψλ 

Πεξηβάιινληνο θαη Βηψζηµεο Αλάπηπμεο ηνπ Δζληθνχ Αζηεξνζθνπείνπ Αζελψλ, πνπ 

ζηεξίρηεθε ζηελ επεμεξγαζία ζηνηρείσλ ησλ 100 ηειεπηαίσλ ρξφλσλ, πξνβιέπεηαη 

µείσζε ηεο ζπρλφηεηαο, αιιά αχμεζε ηεο έληαζεο ησλ βξνρνπηψζεσλ. Ζ 

βξνρφπησζε θαηαλέµεηαη ζε ιηγφηεξεο βξνρεξέο µέξεο µέζα ζην ρξφλν, µε 

απνηέιεζµα λα πέθηεη ζε ιίγεο ψξεο βξνρή µε µεγαιχηεξε έληαζε θαη λα απμάλνληαη 

νη θίλδπλνη πιεκµπξηθψλ επεηζνδίσλ µέζα ζηηο πφιεηο, αιιά θαη ζηελ χπαηζξν. Οη 

ππάξρνπζεο ηερληθέο ππνδνµέο δελ έρνπλ ιάβεη ππφςε απηή ηελ αιιαγή ζηελ έληαζε 

ηεο βξνρήο, ελψ ηα ξέµαηα έρνπλ θαιπθζεί ή µπαδσζεί θαη απηφ έρεη σο ζπλέπεηα λα 

επηδεηλψλεηαη ην πξφβιεµα. 

Πιεκκχξεο θαη δηάβξσζε ζηηο παξάθηηεο πεξηνρέο 

Καζψο ν πιαλήηεο ζεξµαίλεηαη, ηα επίπεδα ηεο ζηάζµεο ησλ ζαιαζζψλ αλαµέλεηαη 

λα αλέβνπλ ζε παγθφζµηα θιίµαθα ιφγσ ηεο δηαζηνιήο ηνπ λεξνχ θαη ηνπ 

ιησζίµαηνο ησλ πάγσλ. ην µεγαιχηεξν µέξνο ηεο ιεθάλεο ηεο Μεζνγείνπ, ε ζηάζµε 

ηεο ζάιαζζαο αλαµέλεηαη λα αλέβεη ζρεδφλ θαηά έλα µέηξν µέρξη ην 2100. Έηζη, 

πνιιέο παξάθηηεο πεξηνρέο ζα θηλδπλεχζνπλ µε θαηαζηξνθή απφ ηηο πιεκµχξεο θαη 

ηε δηάβξσζε, ελψ νη πνηαµνί θαη νη παξάθηηνη πδξνθνξείο ζα γίλνπλ πεξηζζφηεξν 

αιµπξνί. Κάπνηεο απφ ηηο πεξηνρέο πνπ ζα αληηµεησπίζνπλ ηα µεγαιχηεξα 

πξνβιήµαηα ζα είλαη ην δέιηα ηνπ Νείινπ, ε Βελεηία θαη ε Θεζζαινλίθε, φπνπ ε 

άλνδνο ηεο ζηάζµεο ηεο ζάιαζζαο αλαµέλεηαη λα μεπεξάζεη θαηά µηάµηζε θνξά ηηο 

αληίζηνηρεο ηηµέο ζε άιιεο πεξηνρέο. 

Πεγή: «Ψειώνεη» ε Μεσόγεηος, βσζίδονταη οη αθτές», Σνπ Γηάλλε Διαθξνύ  
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Αχμεζε ζηελ έθηαζε θαη ηελ έληαζε ηεο εξεµνπνίεζεο 

Παξφιν πνπ ε εξεµνπνίεζε ζπλδέεηαη θπξίσο µε ηελ θαθή ρξήζε ηεο γεο, νη 

ζεξµφηεξεο θαη μεξφηεξεο ζπλζήθεο αλαµέλεηαη λα επεθηείλνπλ πξνο βνξξά ηηο 

πεξηνρέο πνπ είλαη επάισηεο ζηελ εξεµνπνίεζε. Έηζη, ζηηο ήδε εξεµνπνηεµέλεο 

πεξηνρέο ζα ζπµπεξηιεθζνχλ θαη πεξηνρέο πνπ µέρξη πξφηηλνο δελ αληηµεηψπηδαλ 

παξφµνηνπο θηλδχλνπο. Δπίζεο, ν ξπζµφο εξεµνπνίεζεο αλαµέλεηαη λα απμεζεί 

εμαηηίαο ηφζν ηεο αχμεζεο ηεο δηάβξσζεο, ηεο αιαηνπνίεζεο θαη ηνπ θηλδχλνπ 

ππξθαγηάο, φζν θαη ηεο πεξαηηέξσ ππνβάζµηζεο ηνπ εδάθνπο.   

 

Πεγή: Fotolia,  http://en.fotolia.com  

 

 

 

 

Ππξθαγηέο  

Οιφθιεξν ην λφηην ηµήµα ηεο Μεζνγείνπ θηλδπλεχεη απφ δαζηθέο ππξθαγηέο ζε νιε 

ηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο. Αιιά θαη ζηελ ππφινηπε Μεζφγεην, ην ρξνληθφ δηάζηεµα φπνπ 

ππάξρεη θίλδπλνο εθδήισζεο ππξθαγηάο αλαµέλεηαη λα απμεζεί µέρξη θαη έμη 

εβδνµάδεο. ηελ Ηβεξηθή Υεξζφλεζν, ηε βφξεηα Ηηαιία θαη ηα Βαιθάληα ε πεξίνδνο 

ππεξβνιηθνχ θηλδχλνπ ππξθαγηάο ζα μεπεξάζεη ηνλ έλα µήλα. 

http://en.fotolia.com/
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Γεσξγία  

Σν δεζηφηεξν θαη μεξφηεξν θιίµα είλαη πηζαλφλ λα νδεγήζεη ζηε µείσζε ηεο 

αγξνηηθήο ζνδεηάο, ηδηαίηεξα ζηηο ζεξηλέο θαιιηέξγεηεο πνπ δελ αξδεχνληαη. Σα 

θαζφιηα, ε ζφγηα θαη νη θαθέο είλαη νη θαιιηέξγεηεο πνπ ζα πιεγνχλ πεξηζζφηεξν, 

ελψ γεληθφηεξα νη ζνδεηέο είλαη πηζαλφλ λα µεησζνχλ µέρξη θαη 40% αλάινγα µε ηελ 

ηνπνζεζία.  

Οη επηπηψζεηο δε ζα είλαη παληνχ νη ίδηεο. Ζ µείσζε ζηε ζνδεηά ησλ θαιιηεξγεηψλ ζα 

πιήμεη πεξηζζφηεξν ηε λφηηα απφ ηε βφξεηα Μεζφγεην. Κάπνηεο αγξνηηθέο µέζνδνη 

µπνξνχλ αθφµα λα θάλνπλ ηηο θαιιηέξγεηεο πην αλζεθηηθέο ζην δεζηφηεξν θαη 

μεξφηεξν θιίµα, ζε φιε ηελ πεξηνρή. Απηέο νη µέζνδνη φµσο, απαηηνχλ 40% 

πεξηζζφηεξν λεξφ γηα άξδεπζε, ην νπνίν µπνξεί θαη λα µελ είλαη δηαζέζηµν αλ 

απμεζεί ε ζεξµνθξαζία ηεο γεο θαηά 2 βαζµνχο Κειζίνπ. 

Ωζηφζν, παξφηη ε κηθξήο θιίκαθαο γεσξγία εμαθνινπζεί λα εθαξκφδεηαη ζε πνιιέο 

πεξηνρέο, ηα ηειεπηαία 50 ρξφληα παξαηεξείηαη καδηθή αιιαγή ζηηο γεσξγηθέο 

πξαθηηθέο ζε κεγάιεο εθηάζεηο ηεο Μεζνγείνπ. Οη αξραίνη ακπειψλεο, νη νπσξψλεο 

θαη νη ειαηψλεο μεξηδψζεθαλ γηα λα δψζνπλ ηε ζέζε ηνπο ζε θαιιηέξγεηεο θξνχησλ ή 

ειαηφδελδξσλ ζε βηνκεραληθή θιίκαθα, θαη ε κηθηή ελαιιαθηηθή θαιιηέξγεηα 

αληηθαηαζηάζεθε απφ ηηο εληαηηθέο κνλνθαιιηέξγεηεο. Απηφ δελ πξνθάιεζε κφλνλ 

ηελ απψιεηα ελδηαηηεκάησλ πινχζησλ ζε άγξηα δσή, αιιά είρε επίζεο ζεκαληηθφ 

θνηλσληθννηθνλνκηθφ αληίθηππν ζε κεγάια ηκήκαηα ηεο πεξηνρήο, θαζψο πνιινί 

γεσξγνί κηθξήο θιίκαθαο αλαγθάζζεθαλ λα εγθαηαιείςνπλ ηε γε ηνπο θαη λα 

αλαδεηήζνπλ εξγαζία αιινχ. Σελ θαηάζηαζε επηδεηλψλνπλ νη θαηαζηξνθηθέο 

ζπλέπεηεο ησλ ππξθαγηψλ πνπ πιήηηνπλ ηαθηηθά ηελ πεξηνρή ζην ηέινο ηνπ 

θαινθαηξηνχ πξνθαιψληαο αλείπσηεο βιάβεο ζε πεξηνπζηαθά ζηνηρεία θαη ζηελ άγξηα 

δσή. Οη ζχγρξνλεο γεσξγηθέο πξαθηηθέο αζθνχλ επίζεο δπζαλάινγεο πηέζεηο ζην 

πεξηβάιινλ κέζσ ησλ πςειψλ απαηηήζεψλ ηνπο γηα ρξήζε παξαζηηνθηφλσλ, 

ιηπαζκάησλ θαη άξδεπζεο. Πεξηζζφηεξα απφ 26 εθαηνκκχξηα εθηάξηα γεσξγηθψλ 
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εθηάζεσλ ηεινχλ ζήκεξα ππφ άξδεπζε ζηε ιεθάλε ηεο Μεζνγείνπ, θαη ζε νξηζκέλεο 

πεξηνρέο έσο 80 % ηνπ δηαζέζηκνπ λεξνχ ρξεζηκνπνηείηαη γηα άξδεπζε, πξάγκα πνπ 

ζπλεπάγεηαη ζνβαξή ππεξεθκεηάιιεπζε ηφζν ησλ ππφγεησλ φζν θαη ησλ 

επηθαλεηαθψλ πδάησλ. Οη θπζηθνί πγξφηνπνη, ηα δέιηα θαη άιινη φγθνη λεξνχ 

πθίζηαληαη επίζεο ζπζηεκαηηθή ζηξάγγηζε γηα ηελ εμαζθάιηζε λεξνχ θαη γεο γηα ηε 

γεσξγία. Αθφκε θαη ζήκεξα νη γεσξγνί ζπάληα πιεξψλνπλ ην πξαγκαηηθφ θφζηνο ηνπ 

λεξνχ. Ζ θνηλή γεσξγηθή πνιηηηθή θέξεη κεξίδην ηεο επζχλεο γηα ηελ θαηάζηαζε 

απηή, θαζψο ζην παξειζφλ επηδφηεζε ηελ παξαγσγή πδξνβφξσλ θαιιηεξγεηψλ. Ζ 

αχμεζε ηεο αζηηθνπνίεζεο θαη ηεο αλάπηπμεο ηνπ ηνπξηζκνχ ζπλέβαιε πεξαηηέξσ 

ζηε ρξφληα έιιεηςε λεξνχ. Οη ηνπξίζηεο φρη κφλνλ ρξεζηκνπνηνχλ λεξφ ζην πιαίζην 

ηεο δηαηξνθήο θαη ηεο πγηεηλήο ηνπο, αιιά νη εγθαηαζηάζεηο αλαςπρήο, φπσο πηζίλεο, 

πάξθα λεξνχ θαη γήπεδα γθνιθ, θαηαλαιψλνπλ επίζεο πνιχ λεξφ. Ζ ηζνξξνπία 

κεηαμχ δήηεζεο θαη δηαζεζηκφηεηαο λεξνχ έρεη πιένλ θηάζεη ζε θξίζηκν επίπεδν ζε 

πνιιέο ρψξεο ηεο Μεζνγείνπ. Δάλ ε θαηάζηαζε απηή ζπλερηζζεί, πξνβιέπεηαη φηη 

έσο ην 2025 νη κηζέο απφ ηηο ρψξεο απηέο ζα ρξεζηκνπνηνχλ πεξηζζφηεξν λεξφ απφ 

φζν κπνξεί λα αλαπαξαρζεί κε θπζηθφ ηξφπν. 

 

Νεξό  

Οη πξψηεο επηπηψζεηο απφ ηηο θιηµαηηθέο αιιαγέο ελδέρεηαη λα παξαηεξεζνχλ ζηα 

πδαηηθά απνζέµαηα ησλ ρσξψλ ηεο Μεζνγείνπ. Οη ζεµαληηθφηεξεο µεηψζεηο ζηηο 

πνζφηεηεο δηαζέζηµνπ λεξνχ αλαµέλεηαη λα παξαηεξεζνχλ ζηηο ρψξεο ηεο λφηηαο 

Μεζνγείνπ. ε ρψξεο φπσο ε Αίγππηνο, ε Ληβχε, ε Σπλεζία, ε Αιγεξία, ην Μαξφθν, 

ε πξία, ε Μάιηα θαη ν Λίβαλνο ηα απνζέµαηα λεξνχ πιεζηάδνπλ ή είλαη ήδε 

ραµειφηεξα απφ ην θξίζηµν φξην ησλ 1.000 θπβηθψλ µέηξσλ αλά θάηνηθν θαη αλά 

έηνο, φξην πνπ ππνδειψλεη ζπλήζσο ηελ έιιεηςε λεξνχ. Αθφµα θαη νη ζρεηηθά 

πεξηζζφηεξν πξνηθηζµέλεο ρψξεο, φπσο ε Ηζπαλία, ε Διιάδα θαη ε Ηηαιία µπνξεί λα 

αληηµεησπίζνπλ φιν θαη ζπρλφηεξα ζην µέιινλ πξνβιήµαηα ιεηςπδξίαο ιφγσ ησλ 

θιηµαηηθψλ αιιαγψλ θαη ηεο αχμεζεο ηεο δήηεζεο. Ζ Κξήηε γηα παξάδεηγµα, 
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αλαµέλεηαη λα αληηµεησπίζεη ζνβαξά πξνβιήµαηα ιεηςπδξίαο µέρξη ην 2010 

(ηέζζεξηο ζηηο πέληε ρξνληέο αλαµέλεηαη λα είλαη πεξίνδνη έληνλεο ιεηςπδξίαο). 

Δπηπιένλ, µεξηθά πδαηηθά απνζέµαηα αλαµέλεηαη λα γίλνπλ αθαηάιιεια γηα ρξήζε, 

θαζψο ε άλνδνο ηεο ζηάζµεο ηεο ζάιαζζαο ζα νδεγήζεη ζηελ απμεµέλε δηείζδπζε 

αιµπξνχ λεξνχ ζε πνηαµνχο θαη παξάθηηνπο πδξνθνξείο. Ζ ξχπαλζε ησλ πδάησλ, 

πνπ απνηειεί ήδε ζεµαληηθή απεηιή γηα ηελ πγεία ησλ αλζξψπσλ ζηελ πεξηνρή, ζα 

επηδεηλσζεί, θαζψο νη ξχπνη ζα απνθηήζνπλ πςειφηεξεο ζπγθεληξψζεηο σο 

απνηέιεζµα ηεο µείσζεο ηεο ξνήο ησλ πνηαµψλ. 

Πεγή: Γίθηπν Μεζόγεηνο SOS 

Σν μεξφηεξν θιίµα, ζε ζπλδπαζµφ µε ηε µείσζε ηεο απνξξνήο απφ ην έδαθνο, 

θαζψο θαη ε απμαλφµελε αλάγθε ηνπ αγξνηηθνχ ηνµέα ζε λεξφ ζα νμχλνπλ 

ζεµαληηθά ην ήδε µεγάιν πξφβιεµα λεξνχ ζηελ πεξηνρή.  

 

Ιρζπαπνζέκαηα  

 

Δπίζεο, σο απεηιή αληηκεησπίδεηαη θαη κηα ελδερφκελε ζεκαληηθή αχμεζε ηεο 

αικπξφηεηαο, ε νπνία κπνξεί λα επεξεάζεη αξλεηηθά ην ζαιάζζην νηθνζχζηεκα, ηα 

θπηά θαη ηνπο ζαιάζζηνπο κηθξννξγαληζκνχο. Ήδε εκθαλίδνληαη αλεζπρεηηθέο 

κειέηεο, ζχκθσλα κε ηηο νπνίεο θαηαγξάθεηαη καδηθή ζλεζηκφηεηα ζηα είδε ηνπ 

ζαιάζζηνπ ππζκέλα ζηε Γπηηθή Μεζφγεην, κε απψιεηεο πνπ πιεζηάδνπλ κέρξη θαη ην 

35%. 

Οη θιηµαηηθέο αιιαγέο µπνξεί λα επηθέξνπλ δξαµαηηθή µείσζε ζηα απνζέµαηα  

βαθαιάνπ.  
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Δίδε & βηόηνπνη  

Οη πην πξφζθαηεο µειέηεο δείρλνπλ φηη ε αχμεζε ηεο ζεξµνθξαζίαο ηεο Γεο πάλσ 

απφ 2 βαζµνχο Κειζίνπ ζα επηθέξεη απψιεηα ησλ θπηηθψλ εηδψλ ζηελ πεξηνρή ηεο 

Βφξεηαο Μεζνγείνπ ζε πνζνζηφ µεγαιχηεξν ηνπ 50%, ελψ νη απψιεηεο απηέο ζα 

ππεξβνχλ ην 80% ζηε Βφξεηα θαη Κεληξηθή Ηζπαλία θαη ζηα βνπλά, θπξίσο ηεο 

Γαιιίαο. 

Ζ άλνδνο ηεο ζηάζµεο ηεο ζάιαζζαο ζα πξνθαιέζεη αιιαγέο ζηε ζχζηαζε ησλ 
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παξάθηησλ πγξνηφπσλ, γεγνλφο πνπ ζα έρεη σο απνηέιεζµα ηελ εμαθάληζε θάπνησλ 

εηδψλ. Αιιαγέο ζα ππάξμνπλ θαη ζηα δαζηθά νηθνζπζηήµαηα φπνπ ζα επηβηψζνπλ ηα 

πην αλζεθηηθά είδε ζηηο αθξαίεο θαηξηθέο ζπλζήθεο. 

 

Αλ ζπλερηζηνχλ νη παξνχζεο ηάζεηο ζηηο εθπνµπέο ησλ αεξίσλ ηνπ ζεξµνθεπίνπ, ηφηε 

θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ πξνζερνχο αηψλα, ζα απμεζνχλ γξεγνξφηεξα νη ζεξµνθξαζίεο 

ζε ζχγθξηζε µε φ,ηη παξαηεξήζεθε εδψ θαη 10.000 ρξφληα. Παξφιν πνπ ππάξρνπλ 

ζεµαληηθέο αβεβαηφηεηεο γχξσ απφ ηηο πξνβιέςεηο ησλ αιιαγψλ ηνπ θιίµαηνο ζε 

ηνπηθφ επίπεδν, ζε γεληθέο γξαµµέο ζεσξείηαη πηζαλφ φηη θαη ζηελ πεξηνρή ηεο 

Μεζνγείνπ ζα παξαηεξεζνχλ ζεµαληηθέο απμήζεηο ζηε ζεξµνθξαζία. 

Μηα έλδεημε γηα ην µέγεζνο ησλ πηζαλψλ µεηαβνιψλ δίλεηαη απφ έλα ζελάξην πνπ 

βαζίδεηαη ζηα απνηειέζµαηα ηεζζάξσλ θιηµαηηθψλ µνληέισλ. Απηφ ην ζελάξην 

πξνβιέπεη φηη, ζηηο µεζφγεηεο πεξηνρέο, νη ζεξµνθξαζίεο ζα απμεζνχλ πάλσ απφ 4
ν
 C 

µέρξη ην 2100, ελψ ζην ζαιάζζην ρψξν νη αληίζηνηρεο απμήζεηο ζα μεπεξάζνπλ ηνπο 

2
ν
 C. ην ίδην ρξνληθφ δηάζηεµα, νη εηήζηεο βξνρνπηψζεηο ζα µεησζνχλ θαηά 10-40% 

ζην µεγαιχηεξν µέξνο ηεο Αθξηθήο θαη ζηε Ννηηναλαηνιηθή Ηζπαλία, ελψ ζε άιιεο 

πεξηνρέο ηεο Μεζνγείνπ ζα παξαηεξεζνχλ µηθξφηεξεο, αιιά αμηνζεµείσηεο αιιαγέο. 

Να ζεµεησζεί εδψ φηη ηα ηειεπηαία 40 ρξφληα είραµε ζηελ Διιάδα µηα ζηαδηαθή θαη 

ζπζηεµαηηθή µείσζε ησλ βξνρνπηψζεσλ θαηά 10-30%. 
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ΜΔΡΟ 4 

 
 

ΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΔΠΙΠΣΧΔΙ ΣΧΝ ΚΛΙΜΑΣΙΚΧΝ 

ΑΛΛΑΓΧΝ ΣΗ ΜΔΟΓΔΙΟ 
 

 

Τςειφηεξεο ζεξκνθξαζίεο, αχμεζε ηνπ αξηζκνχ ησλ εκεξψλ κε πςειφ θίλδπλν 

ππξθαγηάο, κείσζε ησλ βξνρνπηψζεσλ, άλνδνο ηεο ζηάζκεο ηεο ζάιαζζαο, 

αλακέλνληαη ζηελ Διιάδα, θαζψο ν πιαλήηεο δηαλχεη ηνλ 21ν αηψλα κε θιίκα, ην 

νπνίν αιιάδεη εκθαλψο. 

 

Σηο επηπηψζεηο απηψλ ησλ θιηκαηηθψλ αιιαγψλ ζε ζεκαληηθνχο ηνκείο ηεο ειιεληθήο 

νηθνλνκίαο, αιιά θαη ζε ζπγθεθξηκέλα ζηξψκαηα ηεο ειιεληθήο θνηλσλίαο 

παξνπζηάδεη ε έθζεζε ηεο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο «Οη πεξηβαιινληηθέο, νηθνλνκηθέο 

θαη θνηλσληθέο επηπηψζεηο ηεο θιηκαηηθήο αιιαγήο ζηελ Διιάδα». Σαπηφρξνλα, ζε 

απηή ηε κειέηε, πνπ είλαη θαη ε πξψηε νινθιεξσκέλε ζρεηηθή πξνζπάζεηα, 

ζπγθεθξηκελνπνηείηαη ην θφζηνο ζηελ ειιεληθή νηθνλνκία αλ δελ αλαιεθζεί δξάζε 

γηα ηνλ πεξηνξηζκφ ησλ επηπηψζεσλ, ην θφζηνο ζηελ πεξίπησζε πνπ αλαιεθζεί 

κεξηθή δξάζε θαη ηέινο, ην θφζηνο ζηελ πεξίπησζε πνπ αλαιεθζεί ζπλερήο θαη 

ζπλεπήο δξάζε γηα ηε κείσζε ησλ εθπνκπψλ αεξίσλ ηνπ ζεξκνθεπίνπ. ια απηά, κε 
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ρξνληθφ νξίδνληα ην 2050 θαη ην 2100. 

 

 

Ζ αλζξσπνγελήο παξέκβαζε ζην θιίκα ζπλεπάγεηαη κείσζε κεηαμχ 5% θαη 19% ησλ 

βξνρνπηψζεσλ ζηελ Διιάδα, εθηηκνχλ νη κειεηεηέο πνπ εθπφλεζαλ ηελ έθζεζε. 

Αλακέλνπλ επίζεο αχμεζε ηεο ζεξκνθξαζίαο ηνπ αέξα θαηά πεξίπνπ 3 βαζκνχο 

Κειζίνπ θαη 4,5 βαζκψλ Κειζίνπ θαη απηή ε αχμεζε ζα είλαη εληνλφηεξε ην 

θαινθαίξη θαη κεγαιχηεξε ζηα επεηξσηηθά ζε ζχγθξηζε κε ηε λεζησηηθή Διιάδα. 

Πξνθχπηεη φηη ζηα επεηξσηηθά ν αξηζκφο ησλ εκεξψλ κε κέγηζηε ζεξκνθξαζία πάλσ 

απφ 35 βαζκνχο Κειζίνπ ζα είλαη, ηελ πεξίνδν 2071-2100, κεγαιχηεξνο θαηά 35 έσο 

40 κέξεο ζε ζρέζε κε ζήκεξα. Αθφκα κεγαιχηεξε ζα είλαη ε αχμεζε -θαηά πεξίπνπ 

50 κέξεο- ηνπ αξηζκνχ ησλ εκεξψλ κε ειάρηζηε ζεξκνθξαζία πάλσ απφ 20 βαζκνχο 

Κειζίνπ. 

 

ηα ηέιε ηνπ 21νπ αηψλα αλακέλεηαη αχμεζε ηνπ αξηζκνχ ησλ εκεξψλ κε δπζθνξία, 

δειαδή ζπλδπαζκνχ απμεκέλεο ζεξκνθξαζίαο θαη πγξαζίαο, ηδίσο ζηα παξάθηηα θαη 

λεζησηηθά ζπκπιέγκαηα, κε ελδερφκελν αληίθηππν ζηελ πγεία θαη ηνλ ηνπξηζκφ (40 

επηπιένλ κέξεο κε δπζθνξία ζηα παξάθηηα ηνπ Ηνπλίνπ θαη ηα Γσδεθάλεζα, ην 2071-
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2100). Ο εμαηξεηηθά απμεκέλνο θίλδπλνο γηα ππξθαγηά εθηηκάηαη φηη απμάλεηαη θαηά 

20 κέξεο ηελ πεξίνδν 2021-2050 θαη θαηά 40 κέξεο ην 2071-2100, ζε φιε ηελ 

Αλαηνιηθή Διιάδα, απφ ηε Θξάθε σο ηελ Πεινπφλλεζν. Δίλαη πξνθαλέο φηη ε 

αχμεζε ηεο ζεξκνθξαζίαο νδεγεί ζε αχμεζε ηεο δήηεζεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο γηα 

ςχμε ην θαινθαίξη -έσο θαη 40 πεξηζζφηεξεο κέξεο κε απμεκέλε αλάγθε ην 2071-

2100- αιιά θαη ζε κείσζε ηεο ελεξγεηαθήο απαίηεζεο γηα ζέξκαλζε ην ρεηκψλα, 

κείσζε, πνπ θζάλεη ηηο 40 κέξεο ηελ ίδηα πεξίνδν. Σέινο, απφ ηνπο ππνινγηζκνχο 

πξνθχπηεη φηη ζα ππάξμεη άλνδνο ηεο κέζεο ζηάζκεο ηεο ζάιαζζαο απφ 0,2 σο θαη 2 

κέηξα, ην 2100. 

 

 

Ληγόηεξν λεξό ζην έδαθνο 

 

Ο ζπλδπαζκφο ηεο αλακελφκελεο κείσζεο ησλ βξνρνπηψζεσλ θαη ηεο αχμεζεο ηεο 

ζεξκνθξαζίαο ζεκαίλεη κείσζε ηνπ δηαζέζηκνπ πδαηηθνχ δπλακηθνχ θαη αχμεζε ηεο 

απψιεηαο λεξνχ (εμάηκηζε, θπηηθή δηαπλνή θ.ιπ.) θαη ηεο θαηαλάισζεο χδαηνο 

(εληνλφηεξε άξδεπζε, επηκήθπλζε ηεο αξδεπηηθήο πεξηφδνπ, εληαηηθνπνίεζε θαη 

ρξνληθή επηκήθπλζε ηεο νηθηαθήο, ηνπξηζηηθήο, βηνκεραληθήο θαη άιιεο ρξήζεο), 

εθηηκνχλ νη κειεηεηέο. πκπεξαίλνπλ φηη, ζην ζχλνιν ηεο επηθξάηεηαο, νη ηηκέο ηνπ 

χςνπο βξνρήο θαη ηνπ φγθνπ ηνπ λεξνχ, πνπ απνξξνθά ην έδαθνο, ζα κεησζεί θαηά 

7% σο 8% ηελ πεξίνδν 2021-2050 θαη θαηά 18% σο 19% ηελ πεξίνδν 2071-2100. Οη 

επηπηψζεηο ζα είλαη πην δπζρεξείο ζηα πδαηηθά δηακεξίζκαηα κε κηθξφ βξνρνκεηξηθφ 

δείθηε (θπξίσο Νεζηά Αηγαίνπ, Αλαηνιηθή ηεξεά Διιάδα, Αλαηνιηθή 

Πεινπφλλεζνο) θαη κηθξφηεξεο ζηε Γπηηθή Διιάδα, ηελ Ήπεηξν, ηε Μαθεδνλία θαη 

ηε Θξάθε. Γηα ηε δεθαεηία 2041-2050, ην αζξνηζηηθφ θφζηνο ηεο θιηκαηηθήο αιιαγήο 

ζηνλ ηνκέα ηεο χδξεπζεο αληηθαηνπηξίδεη πνζνζηφ 2,08% σο 2,18% ηνπ ειιεληθνχ 

ΑΔΠ. Γηα ηε δεθαεηία 2091-2100, ε κείσζε ηνπ ΑΔΠ ζα θπκαλζεί κεηαμχ 1,2% θαη 

2,09%. «Βαζηθφ ζπκπέξαζκα ηεο κειέηεο είλαη ην γεγνλφο πσο απαηηείηαη πιήξεο 

εθαξκνγή ζρεδίνπ δηαρείξηζεο θαη θπξίσο, ζπλεηδεηνπνίεζε φηη ε Διιάδα βξίζθεηαη 

ήδε, ζε θαηάζηαζε κφληκεο θαη κε αληηζηξεπηήο ιεηςπδξίαο», ζεκεηψλεηαη ζηελ 

έθζεζε. 

 

 



ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΔ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΔΠΗΠΣΧΔΗ ΣΧΝ ΚΛΗΜΑΣΗΚΧΝ ΑΛΛΑΓΧΝ ΣΖ 

ΜΔΟΓΔΗΟ 
 

85 | P a g e  

 

Θα πιεγνύλ ηα δάζε 

 

Ζ αλακελφκελε θιηκαηηθή κεηαβνιή ζα επεξεάζεη ηδηαίηεξα ηα δαζηθά 

νηθνζπζηήκαηα, δηφηη νη δπλαηφηεηεο ηερληθήο παξέκβαζεο είλαη πνιχ πεξηνξηζκέλεο. 

Ζ ζπλνιηθή άκεζε δεκία ζε πιηθά αγαζά αλακέλεηαη λα αλέξρεηαη ζε 200 σο 500 

εθαη. επξψ θάζε ρξφλν θαη πξνβιέπεηαη πνιιαπιάζηα ζηα αυιή αγαζά. Δπηπιένλ, κε 

ηελ άλνδν ηεο ζεξκνθξαζίαο ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ αλακελφκελε μεξαζία, 

πξνβιέπεηαη αχμεζε 10% σο 20% ησλ ππξθαγηψλ. Κξίλεηαη επηβεβιεκέλε ε ζχληαμε 

ηνπ θιηκαηνιφγηνπ, θαζψο εθηηκάηαη φηη ζε απηή ηελ πεξίπησζε ζα κεησζνχλ 

ηνπιάρηζηνλ θαηά 50% νη ππξθαγηέο (ην 98% ηνπ ζπλφινπ ησλ ππξθαγηψλ είλαη 

αλζξσπνγελνχο πξνέιεπζεο θαη ην 56% νθείιεηαη ζε εκπξεζκνχο κε ζθνπφ ηελ 

αιιαγή ρξήζεο γεο θαη ηηο θαηαπαηήζεηο). Δπηπιένλ, ην δάζνο, ν θπζηθφο 

ηακηεπηήξαο δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα, ν ζεκαληηθφηεξνο ζχκκαρνο ζηελ πξνζπάζεηα 

γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ επηπηψζεσλ ηεο θιηκαηηθήο αιιαγήο, ζα απνδπλακσζεί: ε 

ηθαλφηεηα δέζκεπζεο ηνπ βαζηθνχ αεξίνπ ηνπ ζεξκνθεπίνπ απφ ηα δαζηθά 

νηθνζπζηήκαηα ζα πεξηνξηζηεί, κέρξη ηα ηέιε ηνπ αηψλα, θαηά 23% σο 45%. 

Σν γεγνλφο φηη ε Μεζφγεηνο δελ έρεη κεγάιν παιηξξντθφ εχξνο έρεη σο απνηέιεζκα νη 

ππνδνκέο ζηε ζηεξηά λα βξίζθνληαη πνιχ θνληά ζηε ζάιαζζα. ηηο αθηέο ησλ 

σθεαλψλ ην παιηξξντθφ θχκα αλεβνθαηεβάδεη ηε ζηάζκε έσο θαη πέληε κέηξα, ελψ 

ζηε Μεζφγεην ε ζεκεξηλή άλνδνο ηνπ θχκαηνο δελ μεπεξλά ηα 40 εθαηνζηά. Ήδε ηα 

63 εθ. κέγηζηεο αλφδνπ ηεο ζάιαζζαο ηελ ππεξβαίλνπλ. Γίλεηαη θαηαλνεηφ φηη ζε 

παξάιηα κε ππνδνκέο δίπια ζην θχκα, φπσο ζπλεζίδεηαη ηηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο ζηε 

Μεζφγεην, νη θαηαζηξνθέο ζα είλαη εθηεηακέλεο. ε πνιιέο πεξηνρέο ζα πιεγεί 

αλεπαλφξζσηα θαη ην νηθνζχζηεκα», ππνγξακκίδεη ν Έιιελαο επηζηήκνλαο. Ζ πην 

απεηινχκελε πεξηνρή ζηελ Διιάδα είλαη ηφζν ν Θεξκατθφο Κφιπνο φζν θαη νη 

εθβνιέο ησλ πνηακψλ.  

πλνιηθά γηα ηε Μεζφγεην Θάιαζζα πνιχ έληνλεο αλακέλνληαη λα είλαη νη 

θνηλσληθέο θαη νηθνλνκηθέο επηπηψζεηο ζην Γέιηα ηνπ Νείινπ, ελψ κεγάιε αλεζπρία 

ππάξρεη αλάκεζα ζηνπο επηζηήκνλεο γηα ηε Βελεηία, ιφγσ ηεο μερσξηζηήο 

πνιηηηζηηθήο ηεο ζεκαζίαο.  

Πεγή: «Ψειώνεη» ε Μεσόγεηος, βσζίδονταη οη αθτές», Σνπ Γηάλλε Διαθξνύ  
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Οη βηνµεραλίεο, νη ππνδνµέο θαη ηα µλεµεία πνιηηηζηηθήο θιεξνλνµηάο, πνπ 

βξίζθνληαη ζηελ παξάθηηα δψλε ζα απεηιεζνχλ απφ ηηο πιεµµχξεο θαη ηε δηάβξσζε, 

πνπ ζα ζπλνδεχζνπλ ηελ άλνδν ηεο ζηάζµεο ηεο ζάιαζζαο. Παξάθηηεο πεξηνρέο 

θηλδπλεχνπλ λα ράζνπλ απηφ πνπ ηηο θαζηζηά ειθπζηηθέο γηα ηνπο ηνπξίζηεο: ηηο ίδηεο 

ηνπο ηηο παξαιίεο. ηελ Κξήηε γηα παξάδεηγµα, µηα άλνδνο ηεο ζηάζµεο ηεο 

ζάιαζζαο θαηά 50 εθαηνζηά ζα απέθεξε απψιεηα ηνπ µηζνχ πιάηνπο ησλ παξαιίσλ 

ηνπξηζηηθνχ ελδηαθέξνληνο. ην εζσηεξηθφ ηνπ Θεξµατθνχ Κφιπνπ επίζεο, πνιιέο 

πεξηνρέο πνπ βξίζθνληαη ζην επίπεδν ηεο ζηάζµεο ηεο ζάιαζζαο, φπσο π.ρ. νη 

βηνµεραληθέο πεξηνρέο ηνπ Καινρσξίνπ θαη ηεο ίλδνπ θαη ην αεξνδξφµην ηεο 

Μίθξαο, ζα αληηµεησπίζνπλ ζνβαξφηαηα πξνβιήµαηα, αθφµα θαη ζηελ πεξίπησζε 

πνπ παξαηεξεζεί µηθξή µφλν άλνδνο ηεο ζηάζµεο ηεο ζάιαζζαο. 

Παξφιν πνπ ε εξεµνπνίεζε ζπλδέεηαη θπξίσο µε ηελ θαθή ρξήζε ηεο γεο, νη 

ζεξκφηεξεο θαη πγξφηεξεο ζπλζήθεο αλαµέλεηαη λα επεθηείλνπλ πξνο βνξξά ηηο 

πεξηνρέο πνπ είλαη επάισηεο ζηελ εξεµνπνίεζε. Έηζη, ζηηο ήδε εξεµνπνηεµέλεο 

πεξηνρέο ζα ζπµπεξηιεθζνχλ θαη πεξηνρέο πνπ µέρξη πξφηηλνο δελ αληηµεηψπηδαλ 

παξφµνηνπο θηλδχλνπο. Δπίζεο, ν ξπζµφο εξεµνπνίεζεο αλαµέλεηαη λα απμεζεί 

εμαηηίαο ηφζν ηεο αχμεζεο ηεο δηάβξσζεο, ηεο αιαηνπνίεζεο θαη ηνπ θηλδχλνπ 

ππξθαγηάο, φζν θαη ηεο πεξαηηέξσ ππνβάζµηζεο ηνπ εδάθνπο.  

(Πεγή: Γίθηπν Μεζόγεηνο SOS)  

Ζ αλάπηπμε ηνπ ηνπξηζκνχ είρε επίζεο ζεκαληηθφ θπζηθφ αληίθηππν ζηηο αθηέο, κε 

απνηέιεζκα ηελ θαηαζηξνθή πνιιψλ πνιχηηκσλ θπζηθψλ ελδηαηηεκάησλ θαη 

πεξηνρψλ άγξηαο δσήο. ηελ πεξηνρή ηεο Μεζνγείνπ, ν αξηζκφο ησλ δηεζλψλ 

ηνπξηζηψλ απμήζεθε απφ 58 εθαηνκκχξηα ην 1970 ζε πεξηζζφηεξα απφ 228 

εθαηνκκχξηα ην 2002, κε ηε Γαιιία, ηελ Ηζπαλία θαη ηελ Ηηαιία λα αληηπξνζσπεχνπλ 

καδί πεξίπνπ ην 75 % ησλ ηξερνπζψλ εηζξνψλ (UNEP, 2005). Απηφ κε ηε ζεηξά ηνπ 

είρε σο απνηέιεζκα κηα παξαηεηακέλε πεξίνδν θαηαζθεπψλ θαηά κήθνο ηεο αθηήο, 

κε ηελ επέθηαζε μελνδνρεηαθψλ ζπγθξνηεκάησλ, θαηνηθηψλ δηαθνπψλ ή πφιεσλ 

πξνο θάζε θαηεχζπλζε. Σν απνηέιεζκα είλαη φηη κεγάιν κέξνο ησλ αθηψλ έρεη ηψξα 

εμαθαληζηεί θάησ απφ ην ζθπξφδεκα. χκθσλα κε ην Γαιάδην ρέδην γηα ηε 

Μεζφγεην, πεξηζζφηεξν απφ ην ήκηζπ ηεο αθηνγξακκήο νιφθιεξεο ηεο Μεζνγείνπ 

κπνξεί λα εμαθαληζηεί θάησ απφ ην ζθπξφδεκα έσο ην 2025 ζε ζχγθξηζε κε ην 40% 
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πνπ είρε ήδε παξαηεξεζεί ην 2000. Απηή ε εμαηξεηηθά ηαρεία αλάπηπμε ηνπ 

ηνπξηζκνχ θαη ηεο αζηηθνπνίεζεο ζηηο παξάθηηεο πεξηνρέο, ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ 

εγθαηάιεηςε ησλ γεσξγηθψλ πξαθηηθψλ κηθξήο θιίκαθαο, δεκηνπξγεί ηεξάζηηεο 

πηέζεηο ζηελ πινχζηα βηνπνηθηιφηεηα ηεο πεξηνρήο. Οη πηέζεηο απηέο είλαη πηζαλφ λα 

ζπλερηζηνχλ, εθηφο εάλ επέιζνπλ ζεκαληηθέο αιιαγέο πνιηηηθήο ηηο επφκελεο 

δεθαεηίεο. 

 

Ομύλνληαη ηα δηαρξνληθά πξνβιήκαηα ηνπ ηνπξηζκνύ 

 

Σα δηαρξνληθά πξνβιήκαηα ηνπ ειιεληθνχ ηνπξηζκνχ - επνρηθφο θαη γεσγξαθηθφο 

ζπγθεληξσηηζκφο ηνπ πξνζθεξφκελνπ ηνπξηζηηθνχ πξντφληνο, πνιχ αξγή 

πξνζαξκνγή ζηηο λέεο ζπλζήθεο απφ ηελ πιεπξά ηεο δήηεζεο θαη ηνπ πεξηθεξεηαθνχ 

αληαγσληζκνχ - αλακέλεηαη λα νμπλζνχλ απφ ηελ θιηκαηηθή αιιαγή, ζεκεηψλεηαη 

ζηελ έθζεζε. Δθηηκάηαη φηη κεηά απφ κηθξή θάκςε ηηο πξψηεο ηξεηο δεθαεηίεο, νη 

αθίμεηο ζα απμεζνχλ θαηά 10 εθαηνκκχξηα ην ρξφλν (αχμεζε 10%), ην ρξνληθφ 

δηάζηεκα 2091-2100. Ωζηφζν, νη θχξηνη ηνπξηζηηθνί πξννξηζκνί ηεο ρψξαο ζα 

ππνζηνχλ ζεκαληηθέο κεηψζεηο ηνπο θαινθαηξηλνχο κήλεο, ηελ πεξίνδν θνξχθσζεο 

ηεο δήηεζεο ηνπ ηνπξηζηηθνχ πξντφληνο (αλακέλεηαη κείσζε, ηνπο ζεξηλνχο κήλεο, 

ησλ εηζπξάμεσλ θαηά 370 εθαη. επξψ ην ρξφλν ζηελ Κξήηε θαη θαηά 280 εθαη. επξψ 

ην ρξφλν ζηα Γσδεθάλεζα). Ζ ζεκαληηθή βειηίσζε ηνπ δείθηε ηνπξηζηηθήο επθνξίαο 

ηελ άλνημε θαη ην θζηλφπσξν κπνξεί αθφκε θαη λα αθπξψζεη απηέο ηηο επηπηψζεηο, 

αλαηξέπνληαο ηηο δεκηέο ηνπ θαινθαηξηνχ ηεο ηειεπηαίαο δεθαεηίαο ηνπ 21νπ αηψλα 

θαη λα νδεγήζεη ζε αχμεζε ησλ εηήζησλ εζφδσλ ζηελ Κξήηε θαηά 200 εθαη. επξψ 

θαη ζε πεξηνξηζκφ ηεο κείσζεο ησλ εηήζησλ εζφδσλ ζηα Γσδεθάλεζα ζηα 150 εθαη. 

επξψ. Βεβαίσο, ε ππφζεζε απηή βαζίδεηαη ζηελ πξνυπφζεζε εληνπηζκνχ λέσλ 

ζηνρεπκέλσλ ηνπξηζηηθψλ αγνξψλ (ζπληαμηνχρνη, weekend breaks, επαγγεικαηηθφο 

θαη ζπλεδξηαθφο ηνπξηζκφο) θαη ηελ επαλαηνπνζέηεζε ηνπ ειιεληθνχ ηνπξηζηηθνχ 

πξντφληνο ζηελ αληίιεςε ησλ θαηαλαισηψλ-ηνπξηζηψλ θαη ησλ δηεζλψλ ηνπξηζηηθψλ 

πξαθηφξσλ. Παξάιιεια, εθηηκάηαη φηη ε ζπλνιηθή αχμεζε ηνπ θφζηνπο ιεηηνπξγίαο 

ησλ ηνπξηζηηθψλ επηρεηξήζεσλ, ιφγσ ησλ αλαγθαίσλ πξνζαξκνγψλ ζηελ θιηκαηηθή 

αιιαγή ζα αλέιζεη ζε 70 σο 90 εθαη. επξψ ην ρξφλν - ην πνζφ αληηζηνηρεί ζην 5% σο 

7% ηνπ ιεηηνπξγηθνχ θφζηνπο - πξνο ην ηέινο ηνπ αηψλα. 
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Γεληθά πάλησο, νη πην ζπρλνί θαχζσλεο θαη νη ππξθαγηέο ησλ δαζψλ ζα απνζαξξχλνπλ 

ηηο θαινθαηξηλέο δηαθνπέο ζηελ πεξηνρή ηεο Μεζνγείνπ.  

Μπνξεί λα δηαηεξεζεί ν ηνπξηζµφο ζηελ Μεζφγεην ηελ άλνημε θαη ην θζηλφπσξν, 

ζπλνιηθά φµσο ζα µεησζεί. 

 

 

Πνηθίιεο νη επηδξάζεηο ζηηο γεσξγηθέο θαιιηέξγεηεο 

 

Οη επηδξάζεηο ηεο θιηκαηηθήο αιιαγήο ζηηο θαιιηέξγεηεο πξνβιέπεηαη λα είλαη 

πεξηζζφηεξν επλντθέο ζηε Βφξεηα θαη Γπηηθή Διιάδα, νπδέηεξεο σο ειαθξά 

αξλεηηθέο ζηελ Κεληξηθή Διιάδα θαη αξλεηηθέο ζηε Νφηηα θαη ηε λεζησηηθή Διιάδα. 

εκαληηθφ ξφιν ζηνλ θαζνξηζκφ ηεο παξαγσγήο ζα παίμεη ε απψιεηα εδάθνπο, πνπ 

αλακέλεηαη λα θηάζεη ην 19%, ην δηάζηεκα 2040-2050 θαη ην 38%, ην δηάζηεκα 

2090-2100, ηεο ζπλνιηθήο θαιιηεξγήζηκεο έθηαζεο ζηε ρψξα. ηελ πεξίπησζε 

αλφδνπ ηεο ζεξκνθξαζίαο θαηά 3,5 βαζκνχο Κειζίνπ θαη αλ εθδεισζνχλ θαηλφκελα 

εξεκνπνίεζεο, ε ζπλνιηθή δεκία κέρξη ην 2100 ζα αλέιζεη ζε 39,4 δηζ. επξψ ή 

16,91% ηνπ ΑΔΠ (ζα ππάξμεη φθεινο 7,64 δηζ. επξψ ή 3,28% ηνπ ΑΔΠ, αλ δελ 

εθδεισζνχλ θαηλφκελα εξεκνπνίεζεο). Αλ ε ζεξκνθξαζία αλέιζεη θαηά 4,5% 

βαζκνχο Κειζίνπ, νη δεκίεο ζηελ πεξίπησζε θαηλνκέλσλ εξεκνπνίεζεο αλακέλεηαη 

λα αλέιζνπλ ζε 41,5 δηζ. επξψ ή 17,81% ηνπ ΑΔΠ (ζα ππάξμεη φθεινο 6,8 δηζ. επξψ 

ή 2,92% ηνπ ΑΔΠ, αλ δελ ππάξμνπλ θαηλφκελα εξεκνπνίεζεο). Σέινο, ζηελ 

πεξίπησζε αλφδνπ ηεο ζεξκνθξαζίαο θαηά 3,1 βαζκνχο Κειζίνπ θαη αλ εθδεισζνχλ 

θαηλφκελα εξεκνπνίεζεο ε ζπλνιηθή δεκία αλακέλεηαη λα αλέιζεη κέρξη ην 2100 ζε 

23,4 δηζ. επξψ ή 13,37% ηνπ ΑΔΠ ελψ, ζηελ αληίζεηε πεξίπησζε, εθηηκάηαη φηη ζα 

ππάξμεη φθεινο 31,1 δηζ. επξψ ή 13,37% ηνπ ΑΔΠ. Ζ έξεπλα επηθεληξψζεθε ζηηο 

θαιιηέξγεηεο ζίηνπ, βακβαθηνχ, αξαβφζηηνπ, ειηάο θαη ακπέινπ. 
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εκαληηθέο νη επηπηώζεηο ζηελ πγεία 

 

Δίλαη αλαγθαία ε άκεζε ιήςε δξάζεσλ γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ πιεζπζκνχ, θαζψο ηα 

αθξαία θαηξηθά θαη θπζηθά θαηλφκελα, φπσο νη απμαλφκελεο θαηαηγίδεο, νη 

πιεκκχξεο, ε μεξαζία, νη ππξθαγηέο, ιφγσ ηεο αιιαγήο ηνπ θιίκαηνο θαη ηεο 

ππεξζέξκαλζεο ηνπ πιαλήηε ζα επηθέξνπλ ζεκαληηθέο επηπηψζεηο ζηελ πγεία. Αλ 

ζεκεησζεί κέζε αχμεζε ηεο παγθφζκηαο ζεξκνθξαζίαο θαηά 3 βαζκνχο Κειζίνπ, ην 

2071-2100 αλακέλνληαη 86.000 πξφζζεηνη ζάλαηνη εηεζίσο ζηηο ρψξεο ηεο ΔΔ ζε 

ζχγθξηζε κε ηελ πεξίνδν 1961-1990. 

 

ηελ Αηηηθή, ην ίδην ρξνληθφ δηάζηεκα, αλακέλνληαη 1.620 επηπιένλ ζάλαηνη αλά 

έηνο. Παξάιιεια, νη νηθνλνκηθέο επηπηψζεηο ηεο θιηκαηηθήο αιιαγήο ζα αλέιζνπλ ζε 

95 εθαηνκκχξηα επξψ εηεζίσο, ζηελ πεξίπησζε αλφδνπ ηεο ζεξκνθξαζίαο θαηά 3,5 

βαζκνχο Κειζίνπ. 

 

Πεξηζζόηεξν έληνλεο νη επηπηώζεηο ζηηο θνηλσληθέο νκάδεο ρακεινύ 

εηζνδήκαηνο 

 

Σα θησρά λνηθνθπξηά, πνπ δελ δηαζέηνπλ απνηακηεχζεηο νχηε πξφζβαζε ζε 

ηξαπεδηθφ δαλεηζκφ, δελ κπνξνχλ ζήκεξα λα πξνρσξήζνπλ ζε θεθαιαηαθέο δαπάλεο 

γηα βειηίσζε ηεο κφλσζεο θαη ηνπ θιηκαηηζκνχ ηεο θαηνηθίαο ηνπο, γηα αμηνπνίεζε 

ηεο ειηαθήο ελέξγεηαο, γηα κεηαζηέγαζή ηνπο απφ επάισηεο παξάθηηεο πεξηνρέο, 

πξνθεηκέλνπ λα κεηψζνπλ ηηο εηήζηεο πιεξσκέο ζην κέιινλ. Καηά ζπλέπεηα, 

θηλδπλεχνπλ λα απνθιεηζηνχλ ηφζν απφ ηα νθέιε ηεο πνιηηηθήο θαη ησλ κέηξσλ 

πξνζαξκνγήο ζηελ θιηκαηηθή αιιαγή φζν θαη απφ ηηο εμειίμεηο ζην πιαίζην ηεο 

νηθνλνκίαο ρακειψλ εθπνκπψλ δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα. Γειαδή, ζα νμπλζνχλ ηα 

θαηλφκελα πνπ αλαθέξνληαη ζηε δηεζλή βηβιηνγξαθία σο ελεξγεηαθή θαη θιηκαηηθή 

θηψρεηα. 

 

Σα πξνβιήκαηα επηηείλνληαη απφ ηελ πξνβιεπφκελε αχμεζε, ην 2050, ζηα 200 

εθαηνκκχξηα ηνπ αξηζκνχ ησλ πεξηβαιινληηθψλ πξνζθχγσλ ελψ αλακέλεηαη λα 

πξνθχςεη δήηεκα εζσηεξηθήο πεξηβαιινληηθήο κεηαλάζηεπζεο απφ παξάθηηεο 

πεξηνρέο ρακεινχ πςνκέηξνπ πξνο πεξηνρέο κε κεγαιχηεξν πςφκεηξν. 
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«Πξφθεηηαη γηα πξφβιεκα γηα ηελ επίιπζε ηνπ νπνίνπ επηβάιιεηαη δεκφζηα 

παξέκβαζε», ηνλίδεηαη ζηελ έθζεζε. Δίλαη επηηαθηηθή ε αλάγθε δεκηνπξγίαο 

πξνυπνζέζεσλ ψζηε λα αλαιεθζεί ε ρξεκαηνδφηεζε έξγσλ ππνδνκήο ζε κεγάιε 

θιίκαθα ησλ ζπλζεθψλ ζηέγαζεο ησλ θησρψλ λνηθνθπξηψλ θαη ηεο πξφζβαζήο ηνπο 

ζηελ ελέξγεηα. Δπηπιένλ, ζε ζπλζήθεο θιηκαηηθήο αιιαγήο θαη αλφδνπ ηεο 

ζεξκνθξαζίαο, πξέπεη λα αλαβαζκηζηεί ε «ππνρξέσζε παξνρήο δεκφζηαο 

ππεξεζίαο», ε νπνία ζηελ νπζία αθνξά ζηε δηαζθάιηζε ηνπ δηθαηψκαηνο ειάρηζηεο 

πξφζβαζεο ζε θνηλσθειείο ππεξεζίεο ή αγαζά, φπσο ειεθηξηθή ελέξγεηα, πφζηκν 

λεξφ, κε εηδηθή ηηκνιφγεζε, έλα είδνο «θνηλσληθνχ ηηκνινγίνπ» γηα θαηαλαισηέο κε 

ρακειφ εηζφδεκα. 

 

Δάλ απμεζεί ε µέζε παγθφζµηα ζεξµνθξαζία θαηά 2°C µέρξη ηε δεθαεηία ηνπ 2050  

µπνξεί λα δνχµε ηα αθφινπζα:  

200-300 εθαηνµµχξηα άλζξσπνη λα δηαηξέρνπλ ηνλ θίλδπλν εινλνζίαο.  

12 εθαηνµµχξηα λα ππνθέξνπλ απφ πείλα θαζψο νη απνδφζεηο απφ ηηο ζνδεηέο  

µεηψλνληαη.  

2.240 εθαηνµµχξηα λα θηλδπλεχνπλ απφ έιιεηςε λεξνχ, ηδηαίηεξα ζηηο  

ππνηξνπηθέο πεξηνρέο.  

20 εθαηνµµχξηα λα θηλδπλεχνπλ απφ πιεµµχξεο ζηηο παξάθηηεο πεξηνρέο.  

250 εθαηνµµχξηα λα εμαλαγθαζηνχλ λα µεηαλαζηεχζνπλ έσο ην 2050,  

εμαηηίαο ηεο ππεξζέξµαλζεο.  
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Κιηκαηηθνί πξφζθπγεο  

 

150 εθαη. «θιηκαηηθνί πξφζθπγεο» έσο ην 2050. 

Mφλν ην 2008, πεξηζζφηεξνη απφ 20 εθαηνκκχξηα άλζξσπνη κεηαηνπίζηεθαλ απφ ηηο 

πεξηνρέο πνπ δνχζαλ εμαηηίαο θπζηθψλ θαηαζηξνθψλ ζπλδεφκελσλ κε ην θιίκα.  

ΣΟΤ ΣΑΟΤ ΑΡΑΝΣΖ  

H παγθφζκηα άλνδνο ηεο ζεξκνθξαζίαο, εμαηηίαο ηνπ θαηλνκέλνπ ηνπ ζεξκνθεπίνπ, 

ζα κπνξνχζε λα δεκηνπξγήζεη 150 εθαηνκκχξηα «θιηκαηηθνχο πξφζθπγεο» κέρξη ην 

2050, ζχκθσλα κε έθζεζε ηεο κε θπβεξλεηηθήο νξγάλσζεο Environmental Justice 

Foundation (EJF).  

ηελ ίδηα έθζεζε αλαθέξεηαη φηη ην 10% ηνπ παγθφζκηνπ πιεζπζκνχ βξίζθεηαη ππφ 

ηελ απεηιή κηαο αλαγθαζηηθήο κεηαλάζηεπζεο, εμαηηίαο ηεο θιηκαηηθήο αιιαγήο.  

Mφλν ην 2008, πεξηζζφηεξνη απφ 20 εθαηνκκχξηα άλζξσπνη κεηαηνπίζηεθαλ απφ ηηο 

πεξηνρέο πνπ δνχζαλ εμαηηίαο θπζηθψλ θαηαζηξνθψλ ζπλδεφκελσλ κε ην θιίκα. ε 

απηνχο ζπκπεξηιακβάλνληαη 800.000 άλζξσπνη απφ ηνλ θπθιψλα Nαξγθίο ζηελ Aζία 

θαη ζρεδφλ 80.000 απφ ηηο έληνλεο βξνρνπηψζεηο θαη πιεκκχξεο ζηε Bξαδηιία, 

αλέθεξε ε κε θπβεξλεηηθή νξγάλσζε.  

χκθσλα κε ην EJF, 500 έσο 600 εθαηνκκχξηα άλζξσπνη -ζρεδφλ ην 10% ηνπ 

παγθφζκηνπ πιεζπζκνχ- βξίζθνληαη ππφ ηελ απεηιή κεηαλάζηεπζεο, εμαηηίαο ηεο 

θιηκαηηθήο αιιαγή. Πεξίπνπ 26 εθαηνκκχξηα έρνπλ ήδε κεηαθηλεζεί, αξηζκφο πνπ 

ζχκθσλα κε ηελ έθζεζε ηνπ EJF πξνβιέπεηαη φηη ζα κπνξνχζε λα απμεζεί ζε 150 

εθαηνκκχξηα κέρξη ην 2050. «H πιεηνςεθία απηψλ ησλ αλζξψπσλ είλαη πηζαλφ λα 

κεηαλαζηεχζεη ζην εζσηεξηθφ ησλ ρσξψλ ηνπο, κεηαθηλνχκελνη κφλν κέζα ζε κηα 

κηθξή αθηίλα απφ ηα ζπίηηα ηνπο. ρεηηθά ιίγνη ζα κεηαλαζηεχζνπλ γηα λα 

επαλεγθαηαζηαζνχλ κφληκα ζε άιιεο ρψξεο» αλέθεξαλ νη ζπληάθηεο ηεο έθζεζεο.  

 

Μαθξνπξφζεζκα, αλαθέξεηαη, νη κεηεσξνινγηθέο αιιαγέο ζηα θαηξηθά θαηλφκελα ζα 

δεκηνπξγήζνπλ δηάθνξα πξνβιήκαηα ζηα νπνία πεξηιακβάλνληαη ε εξεκνπνίεζε θαη 

ε άλνδνο ηεο ζηάζκεο ηεο ζάιαζζαο πνπ απεηιεί λα πιεκκπξίζεη ηηο ρακεινχ 

επηπέδνπ παξάθηηεο πεξηνρέο θαη ηα κηθξά αλαπηπζζφκελα λεζησηηθά θξάηε.  

χκθσλα κε έλαλ εκπεηξνγλψκνλα ηνπ Ηλζηηηνχηνπ γηα ηε Bηψζηκε Αλάπηπμε θαη ηηο 

Γηεζλείο ρέζεηο πνπ εδξεχεη ζην Παξίζη, ε παγθφζκηα άλνδνο ηεο ζεξκνθξαζίαο, 

εμαηηίαο ηνπ θαηλνκέλνπ ηνπ ζεξκνθεπίνπ, ζα κπνξνχζε λα δεκηνπξγήζεη «πφιεηο-

θάληαζκα» κε ηνπο πνιίηεο λα δνπλ ζε «εηθνληθέο πνιηηείεο», εμαηηίαο ηεο απψιεηαο 

ηνπ εδάθνπο πνπ ράλεηαη απφ ηελ άλνδν ηεο ζηάζκεο ηεο ζάιαζζαο.  

H Γηαθπβεξλεηηθή Δπηηξνπή γηα ηελ Kιηκαηηθή Αιιαγή (IPCC) πξνβιέπεη άλνδν ηεο 

ζηάζκεο ηεο ζάιαζζαο θαηά 18 έσο 59 εθαηνζηά θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ 21νπ αηψλα. 

Oη ρψξεο πνπ θηλδπλεχνπλ λα ράζνπλ νιφθιεξν ή έλα ζεκαληηθφ κέξνο ηνπ εδάθνπο 

ηνπο ζηα επφκελα 50 ρξφληα, ζχκθσλα κε ηελ έθζεζε ηνπ EJF, είλαη ην Tνπβαινχ, ηα 
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Φίηδη, ηα λεζηά ηνπ νινκψληα, ηα λεζηά Mάξζαι, νη Mαιδίβεο θαη κεξηθέο απφ ηηο 

κηθξφηεξεο Aληίιιεο.  

70 θαηαζηξνθέο 

«ε πνιιέο άιιεο ρψξεο, αλάκεζα ζηηο νπνίεο ην Mπαλγθιαληέο, ε Kέλπα, ε Παπνχα, 

ε Nέα Γνπηλέα, ε νκαιία, ε Yεκέλε, ε Aηζηνπία, ην Tζαλη θαη ε Pνπάληα, ζα 

κπνξνχζαλ λα ππάξμνπλ κεγάιεο κεηαθηλήζεηο πιεζπζκψλ. Nα ζεκεησζεί φηη κφλν 

ην Mπαλγθιαληέο ήξζε αληηκέησπν κε 70 ζρεηηθέο κε ην θιίκα θπζηθέο θαηαζηξνθέο 

ηα ηειεπηαία 10 ρξφληα. Oη θιηκαηηθέο αιιαγέο ζα έρνπλ επηπηψζεηο ζε ζπίηηα θαη 

ππνδνκέο, ζηα ηξφθηκα θαη ζην λεξφ, αιιά θαη ζηελ πγεία ησλ πιεζπζκψλ. Θα 

επηθέξεη κηα αλαγθαζηηθή κεηαλάζηεπζε ζε κηα πξσηνθαλή θιίκαθα», δήισζε ν 

δηεπζπληήο ηνπ EJF, ηηβ Tξελη.  

«Πξέπεη λα ιάβνπκε άκεζα κέηξα γηα λα κεηψζνπκε ηνλ αληίθηππφ καο ζην 

παγθφζκην θιίκα θαη πξέπεη, επίζεο, λα αλαγλσξίζνπκε ηελ αλάγθε πξνζηαζίαο 

εθείλσλ πνπ ηηο πθίζηαληαη ήδε, καδί κε εθείλνπο πνπ βξίζθνληαη ζε κεγαιχηεξν 

θίλδπλν».  

O ίδηνο απαίηεζε κηα λέα δηεζλή ζπκθσλία πνπ ζα εμεηάζεη ηελ θιίκαθα θαη ην 

αλζξψπηλν θφζηνο ηεο θιηκαηηθήο αιιαγήο. «O επίζεκνο λνκηθφο θαζνξηζκφο ησλ 

πξνζθχγσλ πξέπεη λα επεθηαζεί γηα λα πεξηιάβεη εθείλνπο πνπ επεξεάδνληαη απφ ηελ 

αιιαγή ηνπ θιίκαηνο, θαζψο θαη ηνπο εζσηεξηθά εθηνπηζκέλνπο» επεζήκαλε.  

Έλα θαηλόκελν ρωξίο πξνεγνύκελν  

 

ε κειέηε πνπ δεκνζηεχζεθε απφ ην Παλεπηζηήκην ησλ Hλσκέλσλ Eζλψλ, ην 

Παλεπηζηήκην Kνινχκπηα ηεο Nέαο Yφξθεο θαη ηελ αλζξσπηζηηθή νξγάλσζε CARE 

International ηνλ Iνχλην ηνπ 2009 πνπ εθπνλήζεθε χζηεξα απφ κειέηεο ζε 23 ρψξεο, 

αλαθεξφηαλ φηη ε κεηαλάζηεπζε θαη ε εγθαηάιεηςε ησλ εζηηψλ ηνπο απφ ηνπο 

θαηνίθνπο, εμαηηίαο ησλ θιηκαηηθψλ αιιαγψλ, κπνξεί λα εμειηρζεί ζε έλα ρσξίο 

πξνεγνχκελν θαηλφκελν.  

ηα δέιηα ησλ πνηακψλ Γάγγε, Mεθφλγθ θαη Nείινπ, πνπ είλαη πεξηνρέο ηδηαίηεξα 

ππθλνθαηνηθεκέλεο, κηα άλνδνο ηεο ζηάζκεο ηεο ζάιαζζαο θαηά έλα κέηξν κπνξεί λα 

έρεη επηπηψζεηο γηα πεξίπνπ 23,5 εθαηνκκχξηα θαηνίθνπο θαη λα κεηψζεη ηηο 

θαιιηεξγνχκελεο ζήκεξα εθηάζεηο θαηά ηνπιάρηζηνλ 15 εθαηνκκχξηα ζηξέκκαηα, 

αλαθεξφηαλ ζηε κειέηε πνπ έθεξε ηνλ ηίηιν «Aλαδεηψληαο έλα θαηαθχγην». 

χκθσλα κε ηε κειέηε, ζηηο πεξηζζφηεξν επάισηεο πεξηνρέο ηνπ θφζκνπ 

πεξηιακβάλνληαη λεζησηηθέο ρψξεο φπσο ε Tνπβαινχ θαη νη Mαιδίβεο θαη 

επεηξσηηθέο πεξηνρέο φπσο ε αρέι (λφηηα ηεο αράξαο) θαη ην Mεμηθφ.  

ΖΜΔΡΖΗΑ 9/1/2010 
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ΔΠΙΛΟΓΟ 

 
 

 

ΜΗΑ ΝΔΑ ΔΠΟΥΖ – ΑΒΔΒΑΗΟΣΖΣΑ  

Ζ ππεξζέξκαλζε ηνπ πιαλήηε απνηειεί κία απφ ηηο ζνβαξφηεξεο απεηιέο γηα ηελ 

αλζξσπφηεηα, πξνεηδνπνηνχλ νη επηζηήκνλεο, απνθαιχπηνληαο ζε κειέηε ηνπο πσο νη 

θιηκαηηθέο αιιαγέο ηνπ παξειζφληνο πξνθάιεζαλ ιηκνχο, πνιέκνπο θαη ζεκαληηθή 

κείσζε ησλ πιεζπζκψλ. Ο απμαλφκελνο πιεζπζκφο ηεο Γεο ίζσο λα κελ κπνξέζεη 

λα πξνζαξκνζηεί απνιχησο ζηηο νηθνινγηθέο κεηαβνιέο πνπ πξνθαιεί ε αλακελφκελε 

αχμεζε ησλ ζεξκνθξαζηψλ ηνπ πιαλήηε, γξάθνπλ επηζηήκνλεο απφ ηελ Κίλα, ην 

Υνλγθ Κνλγθ, ηηο ΖΠΑ θαη ηε Βξεηαλία ζηελ επηζεψξεζε Proceedings of the 

National Academy of Sciences. «Οη κεγαιχηεξεο ζεξκνθξαζίεο πηζαλψλ λα είλαη 

θαιέο γηα έλα κηθξφ δηάζηεκα, αιιά κεηά απφ θάπνην ζεκείν αξρίδνπλ λα 

δεκηνπξγνχληαη πξνβιήκαηα ζηε ρισξίδα», ηνλίδεη ν Πίηεξ Μπξεθ θαζεγεηήο ζην 

Ηλζηηηνχην Σερλνινγίαο ηεο Σδφξηδηα.  

 

 

«Με δεδνκέλα ηελ μεξαζία θαη ηνλ απμαλφκελν πιεζπζκφ, ζα είλαη φιν θαη πην 

δχζθνιν λα ππάξμεη ηξνθή γηα φινπο θαη δελ ζα καο πξνθαιέζεη έθπιεμε αλ δνχκε 

πεξηζζφηεξεο πεξηπηψζεηο ιηκψλ θαη ίζσο πεξηζζφηεξεο πεξηπηψζεηο πεηλαζκέλσλ 

αλζξψπσλ λα ζπγθξνχνληαη κεηαμχ ηνπο γηα ην πνηνο ζα εμαζθαιίζεη ηξνθή θαη 

λεξφ», επηζεκαίλεη ν ίδηνο. Με ηε κειέηε ηεο ηζηνξίαο θαη ην ζπζρεηηζκφ ζηνηρείσλ, ε 

νκάδα ησλ επηζηεκφλσλ θαηέιεμε ζην ζπκπέξαζκα πσο ηελ πηψζε ησλ 

ζεξκνθξαζηψλ αθνινχζεζαλ πφιεκνη, ιηκνί θαη δξακαηηθή κείσζε ησλ πιεζπζκψλ.  

 

Οη εξεπλεηέο κειέηεζαλ ηελ πεξίνδν απφ ην 1400 σο ην 1900, πνπ είλαη γλσζηή σο 

Μηθξή Δπνρή ησλ Παγεηψλσλ θαη ζηελ νπνία θαηαγξάθεθαλ νη ρακειφηεξεο θαηά 

κέζν φξν ζεξκνθξαζίεο πεξίπνπ ην 1450, ην 1650 θαη ην 1820, κε ζεξκφηεξα 

δηαζηήκαηα αλάκεζά ηνπο. «ηαλ έρνπκε ηέηνηεο νηθνινγηθέο ζπλζήθεο, νη άλζξσπνη 

ηείλνπλ λα κεηαθηλνχληαη ζε άιια κέξε. Απηέο νη καδηθέο κεηαθηλήζεηο νδεγνχλ ζε 

πνιέκνπο, φπσο ην 13ν αηψλα, φηαλ νη Μνγγφινη επιήγεζαλ απφ μεξαζία θαη 

εηζέβαιαλ ζηελ Κίλα ή ηνπο θαηνίθνπο ηεο Μαληδνπξίαο πνπ κεηαθηλήζεθαλ ζηελ 

Κεληξηθή Κίλα ην 17ν αηψλα ιφγσ ησλ άζιησλ θαηξηθψλ ζπλζεθψλ ζηελ παηξίδα 
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ηνπο», αλαθέξεη σο παξαδείγκαηα ν Νηέηβηλη Εαλγθ, θαζεγεηήο ηεο Γεσγξαθίαο ζην 

Παλεπηζηήκην ηνπ Υνλγθ Κνλγθ.  

 

«Οη επηδεκίεο κπνξεί λα κελ ζπλδένληαη άκεζα κε ηηο αιιαγέο ηεο ζεξκνθξαζίαο, 

αιιά είλαη απνηέιεζκα ηεο κεηαλάζηεπζεο πνπ δεκηνπξγεί ηηο πξνυπνζέζεηο γηα ηελ 

εμάπισζε ησλ αζζελεηψλ», πξφζζεζε. Αλ θαη ζηε κειέηε αλαθέξνληαη κφλν πεξίνδνη 

φπνπ θαηαγξάθεθαλ κεγάιεο πηψζεηο ηεο ζεξκνθξαζίαο, νη νπνίεο νδήγεζαλ ζε 

θνηλσληθέο αλαηαξαρέο, νη εξεπλεηέο επηζεκαίλνπλ πσο νη ίδηεο πξνβιέςεηο είλαη 

δπλαηέο θαη γηα ηελ αληίζεηε πεξίπησζε, ηεο ππεξζέξκαλζεο ηνπ πιαλήηε. Έθζεζε 

πνπ δφζεθε ζηε δεκνζηφηεηα ηελ πεξαζκέλε εβδνκάδα απνθαιχπηεη πσο νη κηζέο 

ρψξεο ηνπ θφζκνπ θηλδπλεχνπλ απφ ζπγθξνχζεηο ή ζνβαξή πνιηηηθή αζηάζεηα. Ζ 

νξγάλσζε International Alert, κε έδξα ην Λνλδίλν, ζηελ έθζεζή ηεο απνθαιχπηεη πσο 

46 ρψξεο -πεξίπνπ 2,7 δηζεθαηνκκχξηα άλζξσπνη- θηλδπλεχνπλ λα δήζνπλ ηε θξίθε 

ηνπ πνιέκνπ εμαηηίαο ησλ θιηκαηηθψλ αιιαγψλ θαη άιιεο 56 ρψξεο είλαη πηζαλφ λα 

γλσξίζνπλ ηελ πνιηηηθή αζηάζεηα.  

 

«Μέρξη ην 2020 ζηε δηεζλή ζθελή ζα ζπκβνχλ ζνβαξέο ζπγθξνχζεηο πνπ ζαθέζηαηα 

ζα ζπλδένληαη κε ηηο θιηκαηηθέο αιιαγέο», ηφληζε ν γεληθφο γξακκαηέαο ηεο 

νξγάλσζεο, Νηαλ κηζ. Οη ρψξεο ηεο Γπηηθήο θαη ηεο Κεληξηθήο Αθξηθήο είλαη νη 

πξψηεο ζηνλ θαηάινγν θαη ήδε ππάξρνπλ αλαθνξέο γηα ζπγθξνχζεηο ζηε βφξεηα 

Γθάλα, αλάκεζα ζε βνζθνχο θαη αγξφηεο. Αλάινγεο θαηαζηάζεηο ζπκβαίλνπλ ή ζα 

ζπκβνχλ θαη ζην Μπαλγθιαληέο, ηε Μέζε Αλαηνιή. 

Οη αιιαγέο ζην θιίκα πξνάγγεινο κεγάιεο αιιαγήο ζηελ αλζξσπόηεηαο 

Γελ γλσξίδνπκε αθξηβψο πνηα ζα είλαη ηα βήκαηα ηεο επεξρφκελεο εμέιημεο, σζηφζν 

ην παξειζφλ δείρλεη πσο πάληα κεηά απφ ηέηνηεο πεξηφδνπο κεηαβνιψλ ππήξρε πάληα 

έλα άικα ηεο αλζξψπηλεο ζπλείδεζεο.  

Σν λέν ζπλεηδεζηαθφ επίπεδν ζα πξέπεη λα είλαη κάιινλ κία επέιηθηε θαηάζηαζε 

αλάκεζα ζηελ αηνκηθφηεηα θαη ηε ζπιινγηθή ζπλείδεζε («δηθηπσκέλε επθπΐα»). 

Ζ επειημία αθνξά ζηε δπλαηφηεηα λα δεη ν θαζέλαο ηελ αηνκηθφηεηά ηνπ, αιιά 

ηαπηφρξνλα λα κπνξεί λα ζπλδέεηαη κε ηα αζπλείδεηα επίπεδα κίαο νκάδαο.  
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Ζ έιιεηςε καγλεηηθνχ πεδίνπ νδεγεί ζε επαγξχπλεζε θαη ζε γξήγνξνπο ηξφπνπο 

δσήο, ηάζε δει. γηα αιιαγέο. Ο ζπλδπαζκφο απηνχ φκσο κε ηελ άλνδν ηεο 

ζπρλφηεηαο Schumann είλαη πνπ δείρλεη ηελ αλνδηθή ηάζε.  

Οη εμειίμεηο πνπ δηαδξακαηίδνληαη -άλνδνο ησλ ζπρλνηήησλ Schumann, θιηκαηηθέο 

αιιαγέο, κείσζε ηνπ καγλεηηθνχ πεδίνπ- ζα νδεγήζνπλ πηζαλφηαηα φινπο εκάο ζε 

κία θαηάζηαζε έληνλεο επαγξχπλεζεο ηεο ζπλείδεζήο καο θαη ζηελ αλάπηπμε λέσλ 

ηθαλνηήησλ. Δπίζεο ππνινγίδεηαη πσο ε απμαλφκελε άλνδνο ηεο ζεξκνθξαζίαο ζα 

επηθέξεη κία αχμεζε ηεο επίδξαζεο ησλ ζπρλνηήησλ Schumann θαηά 8-10 θνξέο. 

Κάηη ηέηνην πξαγκαηηθά ζα ηαξαθνπλήζεη ηε ζπλείδεζή καο λα «μππλήζεη» γηα θαιά.  

Σν κέιινλ ζα θέξεη κηα λέα γε κε λέεο θιηκαηνινγηθέο ζπλζήθεο δσήο αιιά θαη κηα 

λέα αλζξσπφηεηα πνπ ζα πξνζαξκνζηεί ζηηο ζπλζήθεο απηέο.  

 

Πξνζαξκνγή 

 

Κιηκαηηθή αιιαγή ζην εξγαζηήξην «επηηαρύλεη» ηελ εμέιημε  

Οξηζκέλα είδε ζα κπνξνχζαλ λα πξνζαξκνζηνχλ ζηελ θιηκαηηθή αιιαγή κε 

εληππσζηαθή ηαρχηεηα, αλ θαη ζηελ πνξεία ζα εκθαλίδνληαλ θαη ζνβαξέο 

παξελέξγεηεο, πξνθχπηεη απφ κειέηε Ακεξηθαλψλ θαη Δπξσπαίσλ εξεπλεηψλ. Σν 

πείξακά ηνπο θαηέγξαςε κάιηζηα ηνλ ηαρχηεξν ξπζκφ εμέιημεο πνπ έρεη παξαηεξεζεί 

πνηέ ζε άγξην δψν.  

ηε δηάξθεηα ηεο ηξηεηνχο κειέηεο ζε ζπλζήθεο εξγαζηεξίνπ, ην ςάξη γαζηεξφζηενο 

κπφξεζε λα πξνζαξκνζηεί ζε κηα ζρεηηθά απφηνκε κεηαβνιή ηεο ζεξκνθξαζίαο ζε 

δηάζηεκα κφιηο ηξηψλ γεληψλ.  

«Ζ κειέηε καο είλαη ε πξψηε πνπ δείρλεη πεηξακαηηθά φηη νξηζκέλα είδε ζηε θχζε ζα 

κπνξνχζαλ λα πξνζαξκνζηνχλ ζηελ θιηκαηηθή αιιαγή πνιχ γξήγνξα» δήισζε ζην 

AFP o Γξ Ρφνπαλ Μπάξεη, εμειηθηηθφο γελεηηζηήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ ηεο 

Βξεηαληθήο Κνινκβίαο ζηνλ Καλαδά.  

Σφληζε πάλησο φηη απηφ ην «άικα» ηεο εμέιημεο ζπλνδεπφηαλ απφ κεγάιν ηίκεκα: 

έλαλ πςειφ ξπζκφ ζλεζηκφηεηαο πνπ κείσζε ηνλ πιεζπζκφ ηνπ ςαξηνχ θαηά 95% 

θαη δπλεηηθά ζα απεηινχζε ηελ επηβίσζε ηνπ είδνπο ζηε θχζε.  

Ζ νκάδα ηνπ Γξ Μπάξεη ζπλέιεμε απφ ηνλ σθεαλφ ςάξηα ελφο ζπγθεθξηκέλνπ είδνπο 

γαζηεξφζηενπ, ηα κεηέθεξε ζε ελπδξεία θαη ηα κειέηεζε γηα δηάζηεκα ηξηψλ εηψλ, 

θαηεβάδνληαο ζηαδηαθά ηε ζεξκνθξαζία ηνπ λεξνχ.  
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Σξεηο γεληέο αξγφηεξα (κηα γεληά ην ρξφλν), ηα ςάξηα είραλ εμειηρζεί ψζηε λα 

επηβηψλνπλ ζε λεξφ 2,5 βαζκνχο Κειζίνπ πην ςπρξφ απφ φ,ηη ζα άληεραλ νη πξφγνλνί 

ηνπο, αλαθέξεη ε εξεπλεηηθή νκάδα ζηε βξεηαληθή επηζεψξεζε Proceedings of the 

Royal Society B.  

Οη εξεπλεηέο εθηηκνχλ κάιηζηα φηη ε ηαρχηαηε πξνζαξκνγή ηνπ γαζηεξφζηενπ πνπ 

θαηαγξάθεθε ζην ηξηεηέο πείξακα είλαη αληίζηνηρε κε απηή πνπ ζπλέβε ζε έλα άιιν 

είδνο γαζηεξφζηενπ ηεο Βξεηαληθήο Κνινκβίαο.  

Ο γαζηεξφζηενο απηφο δεη ζήκεξα ζε γιπθά λεξά, θαηάγεηαη φκσο απφ 

γαζηεξφζηενπο ηεο ζάιαζζαο πνπ παγηδεχηεθαλ ζε ιηκλνζάιαζζεο θαηά ην ηέινο ηεο 

πην πξφζθαηεο επνρήο ησλ παγεηψλσλ πξηλ απφ 10.000 ρξφληα. ην ρξνληθφ 

δηάζηεκα πνπ κεζνιάβεζαλ, ηα ςάξηα πξνζαξκφζηεθαλ ζηηο απαηηήζεηο ησλ γιπθψλ 

λεξψλ θαη αθξαία ρακειέο ζεξκνθξαζίεο.  

Πάλησο παξά ην γεγνλφο φηη νη γαζηεξφζηενη ηνπ ηειεπηαίνπ πεηξάκαηνο 

πξνζαξκφζηεθαλ ηαρχηαηα ζην ςχρνο, νη εξεπλεηέο επηζεκαίλνπλ φηη ζηε θχζε 

πνιιά είδε δελ ζα κπνξνχζαλ λα αληέμνπλ ηελ θιηκαηηθή αιιαγή θαη λα επηβηψζνπλ 

καθξνπξφζεζκα.  

«Πεξίπνπ ην 95% ηνπ πιεζπζκνχ ησλ ςαξηψλ απεβίσζε ζηε δηάξθεηα ησλ ηξηψλ 

εηψλ ηεο εμέιημεο, θαη κφλν ην 5% αλέπηπμε αλζεθηηθφηεηα ζην θξχν» επηζήκαλε ν 

Γξ Μπάξεη.  

«Οη ζπλέπεηεο απφ ηελ απψιεηα ηνπ 95% ηνπ πιεζπζκνχ ζα κπνξνχζαλ λα είλαη 

θαηαζηξνθηθέο, θαζψο ην 5% πνπ απνκέλεη ίζσο δελ είλαη αξθεηφ γηα ηε δηαηήξεζε 

ηνπ πιεζπζκνχ» εμήγεζε.  

ΒΖΜΑ  9/10/2010  

Η αλάγθε πξνζαξκνγήο ηεο Δπξώπεο  

Ζ κεηαβνιή ηνπ θιίκαηνο είλαη, σζηφζν, αλαπφθεπθηε θαη ζα έρεη ζεκαληηθέο 

επηπηψζεηο, νη νπνίεο ζπλδένληαη κεηαμχ άιισλ κε ηελ αχμεζε ησλ ζεξκνθξαζηψλ 

θαη ησλ βξνρνπηψζεσλ, ηελ ειάηησζε ησλ πδάηηλσλ πφξσλ θαη ηελ αχμεζε ηεο 

ζπρλφηεηαο ησλ θαηαηγίδσλ. Σα κέηξα γηα ηελ άκβιπλζε ησλ επηπηψζεσλ πξέπεη 

επνκέλσο λα ζπκπιεξψλνληαη απφ κέηξα πξνζαξκνγήο ηα νπνία απνζθνπνχλ ζηελ 

αληηκεηψπηζε ησλ ελ ιφγσ επηπηψζεσλ. Ζ πξνζαξκνγή πξέπεη λα αθνξά ηφζν ζηηο 

ηξέρνπζεο φζν θαη ζηηο επηθείκελεο αιιαγέο νη νπνίεο πξέπεη λα πξνιεθζνχλ. 

Μεηαμχ ησλ επηπηψζεσλ πνπ νθείινληαη ζηελ αιιαγή ηνπ θιίκαηνο ζε παγθφζκην 

επίπεδν, ε Πξάζηλε Βίβινο αλαθέξεη πην ζπγθεθξηκέλα ηελ μεξαζία θαη ηηο 

πιεκκχξεο, ηνλ πεξηνξηζκφ ηεο πξφζβαζεο ζην πφζηκν λεξφ, ηελ απψιεηα ηεο 

βηνπνηθηιφηεηαο θαη ηελ ππνβάζκηζε ησλ νηθνζπζηεκάησλ, ηελ αχμεζε ηνπ θηλδχλνπ 
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εκθάληζεο ιηκψλ, ηηο κεηαθηλήζεηο πιεζπζκψλ πνπ ζπλδένληαη κε ηελ αχμεζε ηνπ 

επηπέδνπ ησλ ζαιαζζψλ ζηηο πεξηνρέο ησλ δέιηα, θαζψο θαη ηηο επηπηψζεηο ζηελ 

πγεία πνπ ζπλδένληαη κε ηελ αχμεζε ηεο ζπρλφηεηαο ησλ αθξαίσλ κεηεσξνινγηθψλ 

θαηλνκέλσλ θαη ησλ αζζελεηψλ πνπ εμαξηψληαη απφ ηηο θιηκαηηθέο ζπλζήθεο. 

ηελ Δπξψπε, ε κέζε ζεξκνθξαζία έρεη ήδε απμεζεί θαηά πεξίπνπ 1°C θαηά ηε 

δηάξθεηα ηνπ πξνεγνχκελνπ αηψλα, γεγνλφο πνπ έρεη έθηνηε κεηαβάιιεη ην ξπζκφ ησλ 

αηκνζθαηξηθψλ θαηαθξεκληζκάησλ: ζε νξηζκέλεο πεξηνρέο νη βξνρνπηψζεηο θαη νη 

ρηνλνπηψζεηο είλαη πεξηζζφηεξεο, ελψ άιιεο πεξηνρέο αληηκεησπίδνπλ κε κεγαιχηεξε 

ζπρλφηεηα θαηλφκελα μεξαζίαο. Οη πην επάισηεο πεξηνρέο είλαη ε Νφηηα Δπξψπε θαη 

ε ιεθάλε ηεο Μεζνγείνπ, νη νξεηλέο πεξηνρέο, νη παξάθηηεο πεξηνρέο, νη 

ππθλνθαηνηθεκέλεο θαηαθιπδφκελεο εθηάζεηο, ε θαλδηλαβία θαη ε πεξηνρή ηεο 

Αξθηηθήο. 

Οη νηθνλνκηθνί ηνκείο πνπ εμαξηψληαη απφ ηηο θιηκαηηθέο ζπλζήθεο πιήηηνληαη ζε 

κεγάιν βαζκφ απφ ηελ αιιαγή ηνπ θιίκαηνο θαη πην ζπγθεθξηκέλα ε γεσξγία, ε 

δαζνθνκία, ε αιηεία, ν ζαιάζζηνο θαη ν νξεηλφο ηνπξηζκφο, θαζψο θαη νη ηνκείο ηεο 

πγείαο, ησλ ρξεκαηνπηζησηηθψλ ππεξεζηψλ θαη ησλ αζθαιίζεσλ. Δπηπιένλ, ζα 

πιεγνχλ επίζεο ν ηνκέαο ηεο ελέξγεηαο θαη ηεο ελεξγεηαθήο θαηαλάισζεο, ηδίσο 

ιφγσ ηεο κείσζεο ηεο πνζφηεηαο λεξνχ πνπ πξννξίδεηαη γηα ηελ ηξνθνδφηεζε ησλ 

πδξνειεθηξηθψλ θξαγκάησλ θαη ηελ ςχμε ησλ ζεξκηθψλ θαη ησλ ππξεληθψλ 

κνλάδσλ ειεθηξνπαξαγσγήο ζηηο πεξηνρέο φπνπ ζα απμεζνχλ νη ζεξκνθξαζίεο ή ζα 

κεησζνχλ νη βξνρνπηψζεηο θαη νη ρηνλνπηψζεηο, θαζψο θαη ιφγσ ησλ θηλδχλσλ πνπ 

αθνξνχλ ζηηο ελεξγεηαθέο ππνδνκέο εμαηηίαο θαηαηγίδσλ θαη πιεκκπξψλ θαη ηεο 

αχμεζεο ηεο δήηεζεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο γηα θιηκαηηζκφ. 

Ζ αλάιεςε ηαρείαο δξάζεο γηα ηελ πξνζαξκνγή ηεο ΔΔ ζηελ αιιαγή ηνπ θιίκαηνο 

ζα είλαη πνιχ ιηγφηεξν δαπαλεξή απ' φ,ηη νη δεκίεο πνπ ζα πξνθαιέζεη ην θαηλφκελν 

απηφ. Απηά αλαθέξνληαη, κεηαμχ άιισλ, ζηελ έθζεζε Stern (EN) θαη ζηα 

απνηειέζκαηα ησλ κειεηψλ πνπ εθπνλήζεθαλ ζην πιαίζην ηνπ ζρεδίνπ PESETA 

(EN) ηνπ Κνηλνχ Κέληξσλ Δξεπλψλ ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο. ζνλ αθνξά ζηηο 

επηπηψζεηο πνπ πξνβιέπνληαη κε ηθαλνπνηεηηθφ βαζκφ αμηνπηζηίαο, ε πξνζαξκνγή 

πξέπεη επνκέλσο λα μεθηλήζεη απφ ηψξα. 

http://www.hm-treasury.gov.uk/independent_reviews/stern_review_economics_climate_change/stern_review_report.cfm
http://peseta.jrc.es/index.html
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Απφ ηνλ απιφ πνιίηε έσο ηνπο αξκφδηνπο γηα ηελ ιήςε απνθάζεσλ, ηφζν ζηνλ 

ηδησηηθφ φζν θαη ζηνλ δεκφζην ηνκέα, φινη καο έρνπκε ηε δπλαηφηεηα λα 

δηαδξακαηίζνπκε απνθαζηζηηθφ ξφιν ζηελ εθαξκνγή ησλ κέηξσλ πξνζαξκνγήο. Οη 

δξάζεηο πξέπεη λα αλαιακβάλνληαη ζην θαηαιιειφηεξν δπλαηφ επίπεδν θαη λα είλαη 

ζπκπιεξσκαηηθέο, ηδίσο κεηαμχ ησλ δεκφζησλ αξρψλ. Γηα παξάδεηγκα, ζε εζληθφ 

επίπεδν, ζα κπνξνχζε λα δνζεί έκθαζε ζηε βειηίσζε ηεο δηαρείξηζεο ησλ 

θαηαζηξνθψλ θαη ησλ θξίζεσλ, ηδίσο ζηελ πξφιεςε ησλ θηλδχλσλ (γηα παξάδεηγκα, 

κε ηε ραξηνγξάθεζε ησλ επάισησλ πεξηνρψλ) θαη ζηελ ηαρεία επέκβαζε ζε 

πεξίπησζε θαηαζηξνθήο, θαζψο θαη ζηελ αλάπηπμε ζηξαηεγηθψλ πξνζαξκνγήο. ην 

επίπεδν ησλ πεξηθεξεηαθψλ αξρψλ, ν ρσξνηαμηθφο ζρεδηαζκφο είλαη έλαο 

πξνλνκηαθφο ηνκέαο γηα ηελ πξνζαξκνγή ζηηο ζπλέπεηεο απφ ηελ αιιαγή ηνπ 

θιίκαηνο. ε ηνπηθφ επίπεδν, νη πξνζπάζεηεο ζα πξέπεη λα αθνξνχλ ζηηο αλαιπηηθέο 

πξαθηηθέο δηαρείξηζεο θαη ρξήζεσλ γεο θαη ηελ επαηζζεηνπνίεζε ησλ πιεζπζκψλ. 

Ωζηφζν, νη αξκνδηφηεηεο θαηαλέκνληαη δηαθνξεηηθά ζε θαζέλα απφ ηα θξάηε-κέιε. 

Καηά ζπλέπεηα, είλαη δχζθνιν λα γεληθεπζνχλ ηα παξαδείγκαηα απηά. 

ην επξσπατθφ επίπεδν, ππάξρεη ην πιενλέθηεκα ηεο νινθιεξσκέλεο θαη 

ζπληνληζκέλεο πξνζέγγηζεο, ε νπνία ζπλδπάδεη πνιιέο πνιηηηθέο ζηηο νπνίεο ε ΔΔ 

αζθεί ζεκαληηθή επηξξνή θαη επηηξέπεη λα αληηκεησπηζηνχλ νη δηαζπλνξηαθέο 

επηπηψζεηο. 

Η δξάζε ηεο ΔΔ ελόςεη ηεο πξνζαξκνγήο  

ε θνηλνηηθφ επίπεδν, πξνζδηνξίδνληαη ηέζζεξηο ππιψλεο δξάζεο: ε άκεζε δξάζε 

ζηελ ΔΔ φηαλ νη γλψζεηο είλαη επαξθείο, ε νινθιήξσζε ηεο πξνζαξκνγήο ζηελ 

εμσηεξηθή δξάζε ηεο ΔΔ, ε βειηίσζε ησλ γλψζεσλ εθεί φπνπ ππάξρνπλ θελά, ε 

ζπκκεηνρή φισλ ησλ ελδηαθεξφκελσλ κεξψλ ζηε δηακφξθσζε ζηξαηεγηθψλ 

πξνζαξκνγήο. 

ζνλ αθνξά ζηνλ πξψην ππιψλα πξέπεη λα πξνβιεθζεί ε αλάιεςε άκεζεο δξάζεο 

γηα ηελ ελζσκάησζε ηνπ ζέκαηνο ηεο πξνζαξκνγήο ζηελ θιηκαηηθή αιιαγή ζηε 

λνκνζεζία θαη ζε νξηζκέλεο πνιηηηθέο. Ζ ελζσκάησζε απηή ζα αθνξά ηνκείο νη 

νπνίνη επεξεάδνληαη ή ζα επεξεαζηνχλ ζε κεγάιν βαζκφ απφ ηελ θιηκαηηθή αιιαγή, 

φπσο ε γεσξγία θαη ε δαζνθνκία, νη κεηαθνξέο, ε πγεία, ην λεξφ, ε αιηεία, ηα 

νηθνζπζηήκαηα θαη ε βηνπνηθηιφηεηα, θαζψο θαη ηα νξηδφληηα ζέκαηα φπσο νη 
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αμηνινγήζεηο αληίθηππνπ θαη ε πνιηηηθή πξνζηαζία. Παξάιιεια, ε πξνζαξκνγή ζα 

πξνζθέξεη δπλαηφηεηεο ηερλνινγηθψλ δηεμφδσλ θαη αλάπηπμεο, φπσο γηα παξάδεηγκα 

ζηελ πεξίπησζε ησλ βηνκεραληψλ θαη ησλ ππεξεζηψλ ή αθφκε θαη ησλ ηερλνινγηψλ 

ηεο ελέξγεηαο. 

Δπηπιένλ, είλαη δπλαηφ λα ελζσκαησζεί άκεζα ην ζέκα ηεο πξνζαξκνγήο ζηα 

θνηλνηηθά πξνγξάκκαηα ρξεκαηνδφηεζεο θαη ζηα έξγα πνπ ρξεκαηνδνηνχληαη κέζσ 

απηψλ, ηδίσο ηα πξνγξάκκαηα ππνδνκψλ. Σα ζρεηηθά πξνγξάκκαηα είλαη, κεηαμχ 

άιισλ, ην Σακείν πλνρήο, ην Δπξσπατθφ Σακείν Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο, ην 

Δπξσπατθφ Γεσξγηθφ Σακείν Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο, ην Δπξσπατθφ Κνηλσληθφ 

Σακείν, ην Δπξσπατθφ Σακείν Αιηείαο θαη ην LIFE+. 

Νέεο απνθξίζεηο ζηξαηεγηθήο κπνξνχλ επίζεο λα εθαξκνζηνχλ ακέζσο. Έσο ην 

2009, ε Δπηηξνπή επηζπκεί λα πξνβεί ζε ζπζηεκαηηθφ έιεγρν ησλ ζπλεπεηψλ ηεο 

θιηκαηηθήο αιιαγήο ζε φινπο ηνπο ηνκείο δξάζεο ηεο ΔΔ θαη ησλ θνηλνηηθψλ 

λνκνζεηηθψλ δηαηάμεσλ, θαη λα πξνηείλεη λέα ζπγθεθξηκέλα κέηξα. Οη πξννπηηθέο 

αλάπηπμεο ηερλνινγηψλ πνπ ζπλδένληαη κε ηελ πξνζαξκνγή πξέπεη λα εμεηαζηνχλ ζε 

ζηελή ζπλεξγαζία κε ηνλ ηδησηηθφ ηνκέα. ην κέιινλ ζα απαηηεζεί πξφζζεηε 

ρξεκαηνδφηεζε γηα ηελ απνθαηάζηαζε ησλ δεκηψλ ιφγσ ηεο αιιαγήο ηνπ θιίκαηνο, 

γεγνλφο πνπ ζα ζπλεπάγεηαη ηελ εμέηαζε θαηλνηφκσλ ιχζεσλ γηα ηνπο ηνκείο ησλ 

αζθαιίζεσλ θαη ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ππεξεζηψλ. 

ζνλ αθνξά ζηνλ δεχηεξν ππιψλα, ε Δπηηξνπή ζεσξεί φηη ε θνηλή εμσηεξηθή 

πνιηηηθή θαη πνιηηηθή αζθάιεηαο κπνξεί λα δηαδξακαηίζεη ζεκαληηθφ ξφιν, θαζψο 

θαη νη δηκεξείο ή πνιπκεξείο ζρέζεηο παξά ηηο δηαθνξεηηθέο θαηαζηάζεηο πνπ 

αληηκεησπίδνπλ νη ρψξεο-εηαίξνη. Οη αλαπηπζζφκελεο ρψξεο είλαη ηδηαίηεξα επάισηεο 

θαη νη πην θησρέο ρψξεο ζα είλαη απηέο πνπ ζα πιεγνχλ πεξηζζφηεξν. Δλαπφθεηηαη 

ζηηο αλαπηπζζφκελεο ρψξεο - ιφγσ ηεο επζχλεο πνπ θέξνπλ απφ ηζηνξηθή άπνςε ζηε 

ζπζζψξεπζε ζηελ αηκφζθαηξα ησλ εθπνκπψλ αεξίσλ ηνπ ζεξκνθεπίνπ - λα 

ζηεξίμνπλ ηελ πξνζαξκνγή ηνπο, ηδίσο κε ηελ αληαιιαγή ησλ εκπεηξηψλ, θαζψο θαη 

κε ηηο ζηξαηεγηθέο γηα ηνλ πεξηνξηζκφ ηεο θηψρεηαο, ηνλ αλαπηπμηαθφ ζρεδηαζκφ, ηελ 

θαηάξηηζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ θαη ηηο πθηζηάκελεο εηαηξηθέο ζρέζεηο. Ζ ζηήξημε 

απηή ζα κπνξεί λα γίλεη ζην πιαίζην ηεο ζχκβαζεο-πιαηζίνπ ησλ Ζλσκέλσλ Δζλψλ 

γηα ηηο θιηκαηηθέο κεηαβνιέο, ηνπ ζρεδίνπ δξάζεο ηεο ΔΔ γηα ηελ αιιαγή ηνπ 

http://europa.eu/legislation_summaries/agriculture/general_framework/g24234_el.htm
http://europa.eu/legislation_summaries/agriculture/general_framework/l60032_el.htm
http://europa.eu/legislation_summaries/agriculture/general_framework/g24232_el.htm
http://europa.eu/legislation_summaries/agriculture/general_framework/g24232_el.htm
http://europa.eu/legislation_summaries/maritime_affairs_and_fisheries/fisheries_sector_organisation_and_financing/l66004_el.htm
http://europa.eu/legislation_summaries/environment/general_provisions/l28021_el.htm
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θιίκαηνο θαη ηελ αλάπηπμε ηεο παγθφζκηαο ζπκκαρίαο γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο 

αιιαγήο ηνπ θιίκαηνο. 

Ζ ζπλεξγαζία θαη ν δηάινγνο ζα πξέπεη λα εληζρπζνχλ κε ηηο γεηηνληθέο ρψξεο, ηδίσο 

ζην πιαίζην ηεο πνιηηηθήο γεηηνλίαο, θαζψο θαη κε ηηο άιιεο βηνκεραληθέο ρψξεο πνπ 

αληηκεησπίδνπλ πξνβιήκαηα αλάινγα κε εθείλα ηεο ΔΔ. Σέινο, πξέπεη λα 

πξνσζεζνχλ επίζεο νη ζπλαιιαγέο ζε αεηθφξα αγαζά θαη ππεξεζίεο, ηδίσο φζνλ 

αθνξά ζηηο πεξηβαιινληηθέο ηερλνινγίεο. 

ζνλ αθνξά ζηνλ ηξίην ππιψλα, ε Δπηηξνπή ζεσξεί φηη είλαη δπλαηφλ λα κεησζεί, 

ράξε ζε κηα νινθιεξσκέλε, δηαηνκεαθή θαη ζθαηξηθή πξνζέγγηζε ηεο έξεπλαο, ε 

αβεβαηφηεηα ζρεηηθά κε ηελ αθξίβεηα ησλ πξνβιέςεσλ, ηηο ζπλέπεηεο απφ ηελ αιιαγή 

ηνπ θιίκαηνο θαη ην θφζηνο θαη ηα πιενλεθηήκαηα ησλ κέηξσλ πξνζαξκνγήο. Μεηαμχ 

ησλ εξγαζηψλ έξεπλαο πνπ πξέπεη λα αλαιεθζνχλ, ε Δπηηξνπή ζπληζηά, κεηαμχ 

άιισλ, ηελ αλάπηπμε γεληθψλ θαη νινθιεξσκέλσλ κεζνδνινγηψλ, ηνλ θαζνξηζκφ 

δεηθηψλ θαη καθξνπξφζεζκσλ κνληέισλ, ηε βειηίσζε ησλ πξνβιέςεσλ ζε 

πεξηθεξεηαθή θαη ηνπηθή θιίκαθα θαη ηελ πξφζβαζε ζηα πθηζηάκελα δεδνκέλα, ηελ 

ελδειερή αλάιπζε ησλ ζπλεπεηψλ απφ ηελ αιιαγή ηνπ θιίκαηνο ζηα νηθνζπζηήκαηα 

θαη ησλ κέζσλ αχμεζεο ηεο ηθαλφηεηαο αληίζηαζήο ηνπο, ηελ πξνψζεζε ζπζηεκάησλ 

ελεκέξσζεο ή αθφκε ηε ζχζθηγμε ησλ ζρέζεσλ κεηαμχ ησλ Δπξσπαίσλ επηζηεκφλσλ 

θαη ησλ νκνιφγσλ ηνπο εθηφο ηεο ΔΔ. 

ζνλ αθνξά ζηνλ ηέηαξην ππιψλα, ε Δπηηξνπή ζεσξεί φηη είλαη αλάγθε λα μεθηλήζεη 

έλαο δνκεκέλνο δηάινγνο κε ηα ελδηαθεξφκελα κέξε θαη ηελ θνηλσλία ησλ πνιηηψλ 

ιφγσ ηεο αλάγθεο πξνζαξκνγήο ζηελ Δπξψπε, ηδίσο κε ηα κέιε ησλ νηθνλνκηθψλ 

ηνκέσλ πνπ ζα ζηγνχλ ηδηαίηεξα απφ ηελ θιηκαηηθή αιιαγή. Πξνβιέπεη ηε δεκηνπξγία 

κηαο επξσπατθήο ζπκβνπιεπηηθήο νκάδαο ε νπνία ζα απαξηίδεηαη απφ αξκφδηνπο ζε 

ζέκαηα ιήςεο απνθάζεσλ, επηζηήκνλεο θαη εθπξνζψπνπο ησλ νξγαλψζεσλ ηεο 

θνηλσλίαο ησλ πνιηηψλ, θαη αλαιακβάλεη λα γλσκνδνηεί γηα ηηο εξγαζίεο πνιιψλ 

νκάδσλ εξγαζίαο πνπ ελεξγνχλ ππφ ηελ αηγίδα ηεο Δπηηξνπήο. 

Πεγή : http://europa.eu/legislation 
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ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΓΕΝΟ – ΜΙΑ ΕΣΑΙΡΙΑ ΕΝΑΝΣΙΟΝ ΣΩΝ 
ΘΕΜΕΛΙΩΝ ΣΗ 

χκθσλα κε ην ππνζεηηθφ ζελάξην πνπ αλαιχζεθε ζην θνκκάηη «Αλζξψπηλνο 

Παξάγνληαο» ζει. 35 ηεο παξνχζεο εξγαζίαο, γίλεηαη εχθνια θαηαλνεηφ πσο ελψ ε 

αλζξψπηλε χπαξμε βαζίδεηαη απνθιεηζηηθά ζηνλ πιαλήηε Γε θαη εμαξηάηαη απφιπηα 

απφ ηνπο πιαλεηηθνχο πφξνπο, ε πνξεία αλάπηπμεο πνπ έρεη αθνινπζεζεί απφ ηελ 

πξψηε κέξα χπαξμεο ηεο αλζξψπηλεο δσήο κέρξη ζήκεξα, δείρλεη πεξηζζφηεξν ζε 

παξαζηηηζκφ παξά ζε βηψζηκε πνξεία αλάπηπμεο. 

Σν γεγνλφο φηη ν άλζξσπνο δελ ιεηηνπξγεί αλεμέιεγθηα, αιιά έρεη ζεζπίζεη 

καθξνρξφληνπο ζεζκνχο, ζηνπο νπνίνπο έρεη βαζίζεη ηελ χπαξμε θαη ηελ επεκεξία 

ηνπ, φπσο ην νηθνλνκηθφ θαη ην ρξεκαηηθφ ζχζηεκα, ζα κπνξνχζε λα ηνπ 

εμαζθαιίζεη ηελ καθξνδσία ζηνλ πιαλήηε Γε κε δεδνκέλν φκσο πσο νη ζεζκνί απηνί 

ζπληνλίδνληαη απφιπηα κε ηα θπζηθά δεδνκέλα. 

Κάζε άιιν φκσο. Σν «θηίζκα» αλζξσπφηεηα έρεη ζέζεη βάζεηο θαη ζεκέιηα πάλσ 

ζηνπο πεπεξαζκέλνπο πφξνπο ηνπ πιαλήηε, βάζεηο φκσο θαη ζεκέιηα πνπ θάζε κέξα 

θαηαζηνχλ ην «θηίζκα» απηφ φιν θαη πην αληζφξξνπν. Καηαζπαηαιψληαο ηνπο 

παξερφκελνπο πφξνπο, απαγνξεχνληαο ζην ζχζηεκα λα αλαπαξαρζεί, θαζηζηψληαο ην 

φιν θαη πην άξξσζην, φιν θαη πην αβέβαην, ρσξίο λα γίλεηαη εχθνια θαηαλνεηφ  θαη 

εκθαλέο πσο ε εμάληιεζε ππάξρεη σο ελδερφκελν θαη ε αλζξσπφηεηα θάλεη φ,ηη είλαη 

δπλαηφλ γηα λα θέξεη πην θνληά ηε ζηηγκή ηεο κε χπαξμεο άιισλ «απνζεκάησλ 

δσήο». 

Αθφκα ρεηξφηεξα, ε ζπλήζεηα ηεο δσήο κε απηφλ ηνλ ηξφπν έρεη δεκηνπξγήζεη ηελ 

«αγάπε» γηα ζηαζηκφηεηα, status quo, ε νπνία θάλεη αθφκα πην δχζθνιε ηελ ζέιεζε 

θαη ηελ πξσηνβνπιία γηα αιιαγή. 

Λίγν πξηλ απφ ην 2012 θαη πνιιά απφ ηα παξαπάλσ έρνπλ αξρίζεη ζηγά ζηγά λα 

γίλνληαη εκθαλή, ρσξίο φκσο αθφκα λα έρνπλ βγάιεη ηελ αλζξσπφηεηα απφ ηελ 

αδξάλεηα. 

Σν γεγνλφο πσο πνιιά απφ  ηα  πξνβιήκαηα έρνπλ αλαγλσξηζηεί είλαη έλα θαιφ 

ζεκάδη γηα πεξαηηέξσ ελέξγεηεο. Ζ ιχζε φκσο ζα έξζεη κφλν εάλ ππάξμνπλ ξηδηθέο 
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αιιαγέο, ζηνλ ηξφπν ζθέςεο – πξάμεο, θαηαλάισζεο – δεκηνπξγίαο θαη γεληθφηεξα 

ζε ζρεδφλ φιεο ηηο ζεσξεκέλεο αξρέο θαη αμίεο ηεο αλζξψπηλεο  δσήο. 

Φηινζνθηθά έρεη εηπσζεί, πσο ηέηνηεο αιιαγέο, ζηελ αλζξψπηλε θχζε, είλαη δπλαηφλ 

λα ππάξμνπλ κφλν, ιίγν πξηλ ή ιίγν κεηά, απφ παγθφζκηεο αιιαγέο ή θαηαζηξνθέο. 

Γηα λα αληέμεη ην αλζξψπηλν νηθνδφκεκα ζα πξέπεη λα ππάξμεη ε ππέξβαζε, ψζηε λα 

κελ είλαη αλαγθαία ε αλακνλή κέρξη ην ηειεπηαίν ζηάδην.   

ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ 
 

Σν πξόβιεκα - Ζ θιηκαηηθή αιιαγή ζπκβαίλεη!  

Ζ θαχζε νξπθηψλ θαπζίκσλ (π.ρ. πεηξέιαην, ιηγλίηεο, θπζηθφ αέξην), ε ζπλερηδφκελε 

απνςίισζε ησλ δαζψλ, ε ρξήζε ιηπαζκάησλ, ε αλεμέιεγθηε δηάζεζε απνξξηκκάησλ, 

θαη νη βηνκεραληθέο δηεξγαζίεο εθιχνπλ κεγάιεο πνζφηεηεο αεξίσλ ηνπ ζεξκνθεπίνπ 

ζηελ αηκφζθαηξα. Ζ Γε δεζηαίλεηαη ζαλ λα ήηαλ θαιπκκέλε κε κηα δεζηή θνπβέξηα 

πνπ ηελ εκπνδίδεη λα πάξεη αέξα, θαη νη επηπηψζεηο είλαη ήδε νξαηέο. Ζ θιηκαηηθή 

αιιαγή ζπκβαίλεη! 

Ο φξνο θιηκαηηθή αιιαγή ή «θαηλφκελν ηνπ ζεξκνθεπίνπ» αλαθέξεηαη ζηελ αχμεζε 

ηεο ζεξκνθξαζίαο ηεο Γεο, ε νπνία πξνθαιείηαη απφ ηελ αχμεζε ζηελ αηκφζθαηξα 

ησλ ζπγθεληξψζεσλ αεξίσλ πνπ έρνπλ ηελ ηδηφηεηα λα παγηδεχνπλ ζεξκφηεηα φπσο 

αθξηβψο ην γπαιί παγηδεχεη ηε ζεξκφηεηα ζε έλα ζεξκνθήπην. 

Σέηνηνπ είδνπο αέξηα είλαη ην δηνμείδην ηνπ άλζξαθα (CO2), ην κεζάλην (CH4), ην 

ππνμείδην ηνπ αδψηνπ (N2O), νη θζνξησµέλνη πδξνγνλάλζξαθεο (HFCS), νη 

ππεξθζνξάλζξαθεο (PFCs) θαη ην εμαθζνξηνχρν ζείν (SF6). Απφ απηά, ην δηνμείδην 

ηνπ άλζξαθα ζπκβάιιεη ηα κέγηζηα ζηελ θιηκαηηθή αιιαγή, θαζψο αληηζηνηρεί ζην 

80% ησλ εθπνκπψλ φισλ ησλ αεξίσλ ηνπ ζεξκνθεπίνπ. 

Μπνξείηε λα κάζεηε πεξηζζφηεξα γηα ηελ θιηκαηηθή αιιαγή, ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ 

WWF Διιάο: 

http://climate.wwf.gr  
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Πνηνο επζύλεηαη  

 

Ζ αχμεζε ηεο ζπγθέληξσζεο ηνπ δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα (CO2) ζηελ αηκφζθαηξα 

απφ ηελ θαχζε νξπθηψλ θαπζίκσλ είλαη ε θπξηφηεξε αηηία ηεο θιηκαηηθήο αιιαγήο.  

Τπάξρνπλ δχν θχξηεο πεγέο CO2: ελέξγεηα θαη κεηαθνξέο.  

Ζ παξαγσγή ειεθηξηθήο ελέξγεηαο αληηζηνηρεί ζην 37% ησλ εθπνκπψλ δηνμεηδίνπ ηνπ 

άλζξαθα παγθνζκίσο. Έλαο κεζαίνπ κεγέζνπο ζηαζκφο παξαγσγήο ειεθηξηθήο 

ελέξγεηαο πνπ ρξεζηκνπνηεί ην θάξβνπλν (γαηάλζξαθα) σο θαχζηκν, θαηαλαιψλεη 

δηπιάζηα πνζφηεηα ελέξγεηαο ζε ζρέζε κε ηελ πνζφηεηα ελέξγεηαο πνπ κεηαηξέπεη ζε 

ρξήζηκε ειεθηξηθή ελέξγεηα. Αληίζηνηρα, έλαο κεγάινπ κεγέζνπο ζηαζκφο 

παξαγσγήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο ησλ 1000 Megawatt (MW), εθπέκπεη θαηά κέζν 

φξν 5,6 εθαηνκκχξηα ηφλνπο CO2 ην ρξφλν.  

Έλα απηνθίλεην κεζαίνπ θπβηζκνχ κε θαηαλάισζε θαπζίκσλ γχξσ ζηα 7,8 

ιίηξα/100 ρικ. δηαλχνληαο 16,000 ρικ. ην ρξφλν. 

Πεγή: UNFCCC  

 

Πνηεο ρώξεο εθπέκπνπλ ην πεξηζζόηεξν CO2;  

Οθηψ ρψξεο, νη πινπζηφηεξεο νηθνλνκίεο ηνπ θφζκνπ, δειαδή ν Καλαδάο, ε Γαιιία, 

ε Γεξκαλία, ε Ηηαιία, ε Ηαπσλία, ην Ζλσκέλν Βαζίιεην, νη ΖΠΑ θαη ε Ρσζία, επίζεο 

γλσζηέο σο G8, παξήγαλ πάλσ απφ 40% (43,6%) ησλ παγθφζκησλ εθπνκπψλ ην 

2004. 

  

Δπίζεο, νη αλεπηπγκέλεο ρψξεο έρνπλ ππεξβεί θαηά πνιχ ην κέζν φξν ησλ θαηά 

θεθαιή εθπνκπψλ CO2, ν νπνίνο ην 1998 αλεξρφηαλ ζε 3,85 ηφλνπο.  

Πεγή: Γεδνκέλα εθπνκπώλ CO2 γηα ην 2004 από ηελ ππεξεζία Γηαρείξηζεο 

Πιεξνθνξηώλ Δλέξγεηαο (Energy Information Administration), Τπνπξγείν Δλέξγεηαο 

ηωλ ΖΠΑ: Παγθφζκηεο εθπνκπέο δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα πνπ πξνέξρνληαη απφ ηελ 

θαηαλάισζε θαη ηελ θαχζε ησλ νξπθηψλ θαπζίκσλ, 1980 - 2004.  
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Ζ ιχζε μεθηλά απφ ηνπο ππεχζπλνπο  

Οη βηνκεραλνπνηεκέλεο ρψξεο είλαη θπξίσο ππεχζπλεο γηα ηελ αχμεζε ησλ εθπνκπψλ 

CO2 ζηελ αηκφζθαηξα θαη εθείλεο απφ ηηο νπνίεο μεθίλεζαλ νη πξνζπάζεηεο κείσζεο 

ησλ εθπνκπψλ, επεηδή:  

1. Δθιχνπλ ηελ ηξέρνπζα πεξίνδν θαη απφ ηζηνξηθήο άπνςεο ηηο πςειφηεξεο 

εθπνκπέο CO2. 

2. Οη θαηά θεθαιήλ εθπνκπέο ηνπο είλαη πνιιαπιάζηα πςειφηεξεο ζε ζρέζε κε 

εθείλεο ησλ αλαπηπζζφκελσλ ρσξψλ.  

3. Έρνπλ ηελ νηθνλνκηθή δπλαηφηεηα λα επελδχζνπλ άκεζα ζε ηερλνινγίεο 

εμνηθνλφκεζεο θαη «θαζαξήο» ελέξγεηαο ζηηο βηνκεραλίεο ηνπο.  

Οη πνιέκηνη ηνπ Πξσηνθφιινπ ηνπ Κηφην παξαπνληνχληαη φηη δελ ππάξρνπλ 

δεζκεχζεηο ειάηησζεο ή πεξηνξηζκνχ ησλ εθπνκπψλ γηα ηηο αλαπηπζζφκελεο ρψξεο. 

Ωζηφζν, ε απνδνρή πσο πξψηα νη βηνκεραλνπνηεκέλεο ρψξεο ζα πξέπεη λα ιάβνπλ 

κέηξα, είρε θαζνξηζηεί πξηλ απφ ην Πξσηφθνιιν θαη πεξηέρεηαη ζην άξζξν 3.1 ηεο 

πλζήθεο Πιαίζην γηα ηελ Κιηκαηηθή Αιιαγή (UNFCCC): «Οη αλεπηπγκέλεο ρψξεο 

ζα πξέπεη λα πξσηνζηαηήζνπλ ζηελ θαηαπνιέκεζε ηεο αιιαγήο ηνπ θιίκαηνο». 

   

Παξαγσγή ελέξγεηαο απφ νξπθηά θαχζηκα  

 

Ζ παξαγσγή ελέξγεηαο απφ ηελ θαχζε νξπθηψλ θαπζίκσλ, ε νπνία ρξεζηκνπνηείηαη 

γηα ειεθηξηζκφ, ζέξκαλζε θαη κεηαθνξέο, έρεη ηε κεγαιχηεξε επίδξαζε ζηηο 

ζπγθεληξψζεηο ησλ αεξίσλ ηνπ ζεξκνθεπίνπ ζηελ αηκφζθαηξα απφ θάζε άιιε 

αλζξψπηλε δξαζηεξηφηεηα. Ο ηνκέαο παξαγσγήο ειεθηξηζκνχ έρεη ηελ κεγαιχηεξε 

επζχλε παγθνζκίσο φζνλ αθνξά ζηελ θιηκαηηθή αιιαγή. Παξάγεη ην 37% ησλ 

αλζξσπνγελψλ εθπνκπψλ δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα (CO2), εθιχνληαο 23 

δηζεθαηνκκχξηα ηφλνπο δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα (CO2) ηνλ ρξφλν, δειαδή 

πεξηζζφηεξνπο απφ 700 εθαηνκκχξηα ηφλνπο ην δεπηεξφιεπην. Ο γαηάλζξαθαο 

(θάξβνπλν) είλαη ην πην πινχζην νξπθηφ ζε άλζξαθα απφ φια ηα άιια νξπθηά 

θαχζηκα (π.ρ. πεηξέιαην, θπζηθφ αέξην). Ζ θαχζε ηνπ παξάγεη 70% πεξηζζφηεξν 
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δηνμείδην ηνπ άλζξαθα αλά κνλάδα ελέξγεηαο, ζε ζρέζε κε ην θπζηθφ αέξην. Ο 

ιηγλίηεο είλαη ν πην «βξψκηθνο» απφ φια ηα είδε γαηάλζξαθα θαη ε θαχζε ηνπ 

παξάγεη ηηο πεξηζζφηεξεο εθπνκπέο CO2 αλά κνλάδα παξαγφκελεο ελέξγεηαο. 

Ζ εκκνλή ζηελ ρξήζε ησλ πιένλ ξππνγφλσλ θαπζίκσλ είλαη ζίγνπξν φηη ζα πξνθαιεί 

νινέλα θαη πεξηζζφηεξα πξνβιήκαηα ζηε κάρε ελάληηα ζηελ θιηκαηηθή αιιαγή. 

Απηφ απνηππψλεηαη εχγισηηα ζηα απνηειέζκαηα ησλ «βξψκηθσλ 30».  

 

Οη «30 βξώκηθεο» κε αξηζκνύο! 

Οη «30 βξψκηθεο» είλαη νη ηξηάληα πην ξππνγφλεο ειεθηξνπαξαγσγηθέο κνλάδεο ζηελ 

Δπξψπε ησλ 25, φζνλ αθνξά ζηηο εθπνκπέο δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα. Οη 30 βξψκηθεο 

θαηαηάζζνληαη κε ζεηξά πξνηεξαηφηεηαο, μεθηλψληαο απφ ηε ιηγφηεξν απνδνηηθή θαη 

ηελ πην βξψκηθε.  

 

Σελ πξψηε ζέζε έρεη ηελ «ηηκή» λα θαηέρεη ην εξγνζηάζην ηεο ΓΔΖ ζηνλ Άγην 

Γεκήηξην Κνδάλεο. Ο Άγηνο Γεκήηξηνο θαίεη ιηγλίηε θαη ζε έλα ρξφλν εθπέκπεη 12,4 

εθαηνκκχξηα ηφλνπο δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα (1350gr CO2/KWh). Απηφ αληηζηνηρεί 

ζε εθπνκπέο 2,9 εθαηνκκπξίσλ απηνθίλεησλ.  

Ζ ΓΔΖ φκσο έρεη άιιν έλα εξγνζηάζην κέζα ζηηο 30 πην ξππνγφλεο 

ειεθηξνπαξαγσγηθέο κνλάδεο ζηελ Δπξψπε. Σν εξγνζηάζην ηεο Καξδηάο, επίζεο 

ζηνλ λνκφ Κνδάλεο, θαηαηάζζεηαη ζηε δεχηεξε ζέζε ηεο ιίζηαο ησλ 30 βξψκηθσλ. 

Ζ Καξδηά θαίεη ιηγλίηε θαη ζε έλα ρξφλν εθπέκπεη 8,8 εθαηνκκχξηα ηφλνπο δηνμεηδίνπ 

ηνπ άλζξαθα (1250gr CO2/KWh). Απηφ αληηζηνηρεί ζηηο εθπνκπέο 2 εθαηνκκπξίσλ 

απηνθίλεησλ. 

 Οη βξψκηθεο 30 είλαη νη 30 πην ξππνγφλεο κνλάδεο παξαγσγήο ειεθηξηζκνχ ζηελ 

Δπξσπατθή Έλσζε. Ζ θαηάηαμε πξνήιζε βάζεη ηεο πνζφηεηαο CO2 πνπ εθπέκπεηαη 

αλά παξαγφκελε KWh θαη δελ απνηειεί έθπιεμε ην γεγνλφο πσο νη ξππνγφλεο 

κνλάδεο ειεθηξνπαξαγσγήο ρξεζηκνπνηνχλ ζηελ πιεηνςεθία ηνπο άλζξαθα σο θχξην 

θαχζηκν. Ζ θαθή απφδνζε ησλ κνλάδσλ ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ ρακειή ελεξγεηαθή 

αμία ηνπ άλζξαθα ζπληειεί ζηελ απμεκέλε πνζφηεηα ξχπσλ ζηελ αηκφζθαηξα θαη, 
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άξα, ζηε δηφγθσζε ηνπ θαηλνκέλνπ ηνπ ζεξκνθεπίνπ. Σν θαχζηκν πνπ 

ρξεζηκνπνηνχλ νη κνλάδεο είλαη ιηγλίηεο ή ιηζάλζξαθαο, πξάγκα πνπ απνηππψλεη ηελ 

πξαγκαηηθή θαηάζηαζε: ε παξαγσγή ελέξγεηαο απφ ζηεξεά ζπκβαηηθά θαχζηκα 

ζπληειεί θαηά πνιχ ζηελ έθιπζε ππεξβνιηθψλ εθπνκπψλ CO2 ζηελ αηκφζθαηξα θαη 

άξα ζηελ αιιαγή ηνπ θιίκαηνο. Ζ Διιάδα ζηε ιίζηα ησλ βξψκηθσλ 30 έρεη κία 

ηηκεηηθή πξσηηά ή κάιινλ δχν: Σα 2 πην ξππνγφλα εξγνζηάζηα ηεο Δπξψπεο 

βξίζθνληαη ζηελ Διιάδα, θαη πην ζπγθεθξηκέλα ζην Ν. Κνδάλεο. Οη κνλάδεο ζηνλ 

Αγ. Γεκήηξην θαη ηελ Καξδηά Κνδάλεο θαηαιακβάλνπλ αληίζηνηρα ηελ 1ε θαη 2ε 

ζέζε ζηνλ θαηάινγν ησλ ηξηάληα ξππνγφλσλ. 

  Ζ θιηκαηηθή αιιαγή ζπκβαίλεη  

 

Ο φξνο θιηκαηηθή αιιαγή ή «θαηλφκελν ηνπ ζεξκνθεπίνπ» αλαθέξεηαη ζηελ αχμεζε 

ηεο ζεξκνθξαζίαο ηεο Γεο, ε νπνία πξνθαιείηαη απφ ηελ αχμεζε ζηελ αηκφζθαηξα 

ησλ ζπγθεληξψζεσλ αεξίσλ πνπ έρνπλ ηελ ηδηφηεηα λα παγηδεχνπλ ζεξκφηεηα - φπσο 

δειαδή, ζπκβαίλεη κε ην γπαιί πνπ παγηδεχεη ηε ζεξκφηεηα ζε έλα ζεξκνθήπην. Απφ 

ηα «αέξηα ηνπ ζεξκνθεπίνπ», ην δηνμείδην ηνπ άλζξαθα (CO2) ζπκβάιιεη ηα κέγηζηα 

ζηελ θιηκαηηθή αιιαγή, θαζψο αληηζηνηρεί ζην 80% ησλ ζπλνιηθψλ εθπνκπψλ. 

Ζ ζεκαληηθή αχμεζε ησλ ζπγθεληξψζεσλ ησλ αεξίσλ ηνπ ζεξκνθεπίνπ ζηελ 

αηκφζθαηξα νθείιεηαη ζε αλζξσπνγελείο δξαζηεξηφηεηεο. Ζ θαχζε νξπθηψλ 

θαπζίκσλ (γαηάλζξαθαο, πεηξέιαην, θπζηθφ αέξην) γηα ηελ παξαγσγή ειεθηξηζκνχ 

είλαη ππεχζπλε γηα ην 37% ησλ αλζξσπνγελψλ εθπνκπψλ δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα θαη 

απνηειεί ηελ θπξηφηεξε αηηία ηεο θιηκαηηθήο αιιαγήο. 

Πέξαλ ηεο θαχζεο νξπθηψλ πφξσλ γηα παξαγσγή ειεθηξηζκνχ θαη ζεξκφηεηαο, ε 

ζπλερηδφκελε απνςίισζε ησλ δαζψλ, ε ρξήζε ιηπαζκάησλ, ε αλεμέιεγθηε δηάζεζε 

απνξξηκκάησλ, θαη νη βηνκεραληθέο δηεξγαζίεο εθιχνπλ επίζεο κεγάιεο πνζφηεηεο 

αεξίσλ ηνπ ζεξκνθεπίνπ ζηελ αηκφζθαηξα. Ζ Γε ζεξκαίλεηαη ζαλ λα ήηαλ 

θαιπκκέλε κε κηα δεζηή θνπβέξηα πνπ ηελ εκπνδίδεη λα πάξεη αέξα θαη νη επηπηψζεηο 

είλαη ήδε νξαηέο. Ζ θιηκαηηθή αιιαγή ζπκβαίλεη!  

Αθξαία θαηξηθά θαηλφκελα, φπσο μεξαζίεο, πιεκκχξεο, θαηαηγίδεο γίλνληαη φιν θαη 

πην έληνλα, ηελ ίδηα ζηηγκή πνπ ε ζεξκνθξαζία αλεβαίλεη, πξνθαιψληαο ιηψζηκν ησλ 
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πάγσλ, θχκαηα θαχζσλα θαη ππξθαγηέο ηεξάζηηαο έθηαζεο. Έξεπλα ηνπ WWF 

θαηέδεημε φηη ε κέζε ζεξκνθξαζία ζε 16 επξσπατθέο πξσηεχνπζεο έρεη απμεζεί έσο 

θαη 2°C ζε ζχγθξηζε κε ηε δεθαεηία 1970, ελψ ζχκθσλα κε ηελ Γηαθπβεξλεηηθή 

Δπηηξνπή γηα ηελ Κιηκαηηθή Αιιαγή (IPCC) ηα ηειεπηαία 100 ρξφληα ε κέζε 

ζεξκνθξαζία ηνπ πιαλήηε έρεη απμεζεί θαηά 0,74 βαζκνχο Κειζίνπ. πσο έρεη 

ηεθκεξηψζεη ζηε ζρεηηθή έθζεζε ε IPCC, «ππάξρνπλ πιένλ επαξθή ζηνηρεία πνπ 

δείρλνπλ φηη ε παξαηεξνχκελε ζέξκαλζε ηνπ πιαλήηε ηα ηειεπηαία 50 ρξφληα 

νθείιεηαη ζε αλζξσπνγελείο δξαζηεξηφηεηεο». Έξεπλεο ηνπ WWF έρνπλ δείμεη φηη ην 

33% ησλ νηθνζπζηεκάησλ ηνπ πιαλήηε βξίζθνληαη ζε θίλδπλν ιφγσ ηεο θιηκαηηθήο 

αιιαγήο, ελψ εθηηκάηαη φηη πάλσ απφ έλα εθαηνκκχξην είδε ρισξίδαο θαη παλίδαο 

απεηινχληαη κε εμαθάληζε έσο ην 2050.  

Κη φκσο ππάξρνπλ ιχζεηο θαη είλαη ζην ρέξη ησλ πνιηηηθψλ, ησλ επηζηεκφλσλ θαη 

φισλ καο λα ηηο εθαξκφζνπκε. 

Οη επηπηψζεηο ηεο θιηκαηηθήο αιιαγήο ηφζν ζηε θχζε φζν θαη ζηνλ άλζξσπν έρνπλ 

αξρίζεη λα είλαη εκθαλείο. Έξεπλεο ηνπ WWF έρνπλ δείμεη φηη ην 33% ησλ 

νηθνζπζηεκάησλ ηνπ πιαλήηε βξίζθνληαη ζε θίλδπλν, ελψ πνιιά είδε ρισξίδαο θαη 

παλίδαο απεηινχληαη κε εμαθάληζε. Αθξαία θαηξηθά θαηλφκελα, φπσο μεξαζίεο, 

πιεκκχξεο, θαηαηγίδεο γίλνληαη φιν θαη πην έληνλα, ηελ ίδηα ζηηγκή πνπ ε 

ζεξκνθξαζία αλεβαίλεη πξνθαιψληαο ιηψζηκν ησλ πάγσλ, θχκαηα θαχζσλα θαη 

ππξθαγηέο ηεξάζηηαο έθηαζεο.  

Ζ Γηαθπβεξλεηηθή Δπηηξνπή γηα ηελ Κιηκαηηθή Αιιαγή (IPCC) αλαθνίλσζε φηη 

«ππάξρνπλ πιένλ επαξθή ζηνηρεία πνπ δείρλνπλ φηη ε παξαηεξνχκελε ζέξκαλζε ηνπ 

πιαλήηε ηα ηειεπηαία 50 ρξφληα νθείιεηαη ζε αλζξσπνγελείο δξαζηεξηφηεηεο». Ζ 

IPCC εθηηκά φηη ε παγθφζκηα κέζε ζεξκνθξαζία κπνξεί λα αλέβεη έσο 6
ν
 C κέζα 

ζηνλ αηψλα πνπ δηαλχνπκε, ελψ ε ζεξκνθξαζία έρεη ήδε απμεζεί θαηά 0,74
ν
 C ζε 

ζρέζε κε ηα πξνβηνκεραληθά επίπεδα. Ο ξπζκφο αχμεζεο είλαη ν κεγαιχηεξνο ησλ 

ηειεπηαίσλ 10.000 ρξφλσλ. Ωο απνηέιεζκα απηψλ, νη επηπηψζεηο πνπ ζα βηψζεη ν 

πιαλήηεο ζα είλαη ζεκαληηθέο θαη ίζσο ακεηάθιεηεο. Οη ζπλέπεηεο ηεο θιηκαηηθήο 

αιιαγήο δελ ζα είλαη δξακαηηθέο κφλν γηα ην θπζηθφ πεξηβάιινλ. χκθσλα κε 

ζηνηρεία ηεο (δηάζεκεο πιένλ) κειέηεο Stern, έσο 3 δηζ. άλζξσπνη δελ ζα έρνπλ 

ηθαλνπνηεηηθή πξφζβαζε ζε λεξφ, ελψ θαη ε γεσξγία ζα αληηκεησπίζεη κεγάιν 

πξφβιεκα θέξλνληαο ζηα πξφζπξα ηεο ιηκνθηνλίαο έσο 120 εθαη. αλζξψπνπο. 
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Πνιιέο θαη δηαθνξεηηθέο έξεπλεο έρνπλ δείμεη φηη γηα λα απνθχγνπκε ηηο επηθίλδπλεο 

επηπηψζεηο ζην πεξηβάιινλ, ηνπο αλζξψπνπο θαη ηελ παγθφζκηα νηθνλνκία πξέπεη λα 

πηνζεηεζεί δηεζλψο έλαο θνηλφο ζηφρνο. Ζ παγθφζκηα αχμεζε ηεο ζεξκνθξαζίαο δελ 

πξέπεη λα μεπεξάζεη ηνπο 2
ν
 C ζπγθξηλφκελε κε ηα πξνβηνκεραληθά επίπεδα. Σν 

ζηφρν απηφ έρεη πηνζεηήζεη θαη ε Δπξσπατθή Έλσζε (ΔΔ) ζηα επίζεκα θείκελά ηεο. 

Αλ φλησο ε ζεξκνθξαζία ηνπ πιαλήηε απμεζεί θαηά επηπιένλ 2
ν
 C, ζα πξνθιεζνχλ 

επηθίλδπλεο θαη αλεπαλφξζσηεο ζπλέπεηεο, νη νπνίεο φζν πεξηζζφηεξν απμάλεηαη ε 

ζεξκνθξαζία ηφζν ζα ρεηξνηεξεχνπλ. Οη πνιχ ζνβαξέο επηπηψζεηο πνπ 

πεξηγξάθνληαη ζηνλ αθφινπζν πίλαθα πξέπεη λα καο αλεζπρήζνπλ θαη λα δείμνπλ ην 

δξφκν γηα κηα αιιαγή ζηάζεο, ηφζν ζε πξνζσπηθφ επίπεδν, φζν θαη ζε φινπο ηνπο 

ηνκείο ηεο θνηλσλίαο θαη ηεο νηθνλνκίαο. 

 

Κιηκαηηθέο επηπηψζεηο απφ ηελ αχμεζε θαηά 2
ν
 C 

 

Αλζξψπηλε Τγεία 

*90-200 εθαηνκκχξηα άλζξσπνη θηλδπλεχνπλ απφ εινλνζία θαη άιιεο αξξψζηηεο πνπ 

ζρεηίδνληαη κε ην λεξφ, απμεκέλεο πηζαλφηεηεο δηάξξνηαο θαη ππνζηηηζκνχ. 

Γεσξγία 

* Απμαλφκελε πείλα ζε κέξε φπσο ε ππν-αράξηα Αθξηθή θαη ε Νφηηα Αζία εμαηηίαο 

ηεο κείσζεο ηεο αγξνηηθήο παξαγσγήο.  

*Απμαλφκελεο αλνκνηφηεηεο θαη απμαλφκελεο δηακάρεο εμαηηίαο ηεο έιιεηςεο λεξνχ 

θαη ιηγφηεξν πξνβιέςηκεο ζνδεηέο. 

Νεξφ 

* 662 εθαη.-3 δηζ. άλζξσπνη θηλδπλεχνπλ απφ ηελ έιιεηςε λεξνχ. 

* Παγθφζκηα έιιεηςε λεξνχ. 

* Μείσζε πγξαζίαο ηνπ εδάθνπο πνπ θαηαιήγεη ζε εληαηηθνπνίεζε ηεο 

εθκεηάιιεπζεο ηεο γεο θαη κεησκέλε απφδνζε. 

Πάγνο θαη παγεηψλεο 

* Απψιεηα ηνπ 60% ηνπ θαινθαηξηλνχ ζαιάζζηνπ πάγνπ ζηελ Αξθηηθή.  

* Πιήξεο ιηψζηκν ηνπ γξνηιαλδηθνχ πάγνπ κε αχμεζε ηεο ζεξκνθξαζίαο θαηά 1.5
ν 
C. 
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* 25% ή πεξηζζφηεξν κείσζε ηνπ Αξθηηθνχ πάγνπ θαη ζπλερήο ππνρψξεζε ηνπ 

ζαιάζζηνπ πάγνπ. 

Οηθνζπζηήκαηα 

* Απψιεηα ηνπ 95% ησλ θνξαιιηνγελψλ πθάισλ κέρξη ηα κέζα ηνπ αηψλα, δπζκελείο 

επηπηψζεηο ζηελ εκπνξηθή αιηεία θαη ηελ πξνζηαζία ησλ αθηψλ θαη νηθνλνκηθέο 

απψιεηεο. 

* Κίλδπλνο κεηαηξνπήο ηνπ 43% ησλ παγθφζκησλ δαζηθψλ ζπζηεκάησλ ζε κε 

δαζηθά, επέθηαζε ησλ δαζψλ ζηελ Αξθηηθή. 

* εκαληηθή θαηαζηξνθή θαη απνζχλζεζε ζηα αξθηηθά νηθνζπζηήκαηα, κεγάιν 

πνζνζηφ ηεο ηνχλδξαο κπνξεί λα εμαθαληζηεί. 

* Απψιεηα ηνπ 25% ησλ εηδψλ ρισξίδαο θαη παλίδαο. 

Άλνδνο ηεο ζηάζκεο ηεο ζάιαζζαο 

* 25-50 εθαηνκκχξηα άλζξσπνη θηλδπλεχνπλ απφ ηελ αχμεζε ηεο ζηάζκεο ηεο 

ζάιαζζαο θαη απφ πιεκκχξεο ζηηο αθηέο, πνπ ζα θνζηίδνπλ ζηα θξάηε 100 

δηζεθαηνκκχξηα δνιάξηα εηεζίσο. 

 

Αθξαία θαηξηθά θαηλφκελα 

* Αχμεζε ζηε ζπρλφηεηα θαη ηελ έληαζε ησλ πιεκκχξσλ, μεξαζηψλ, θαηαηγίδσλ, 

θπκάησλ θαχζσλα, ηξνπηθψλ θπθιψλσλ, ηπθψλσλ θαη άιισλ αθξαίσλ γεγνλφησλ 

πνπ νδεγνχλ ζε απμεκέλε νηθνλνκηθή δεκηά θαη ζε πηζαλή κείσζε επθαηξηψλ 

αλάπηπμεο. 

Γηα λα δηαηεξήζνπκε ηελ παγθφζκηα αχμεζε ηεο κέζεο ζεξκνθξαζίαο θάησ απφ ηνπο 

2
ν
 C, ην δηεζλέο ελεξγεηαθφ ζχζηεκα πξέπεη λα αιιάμεη ξηδηθά. Έρνπκε ηελ 

ηερλνινγία γηα λα βειηηψζνπκε ζεκαληηθά ην επίπεδν δσήο ζηηο θνηλσλίεο καο, λα 

παξαγάγνπκε ελέξγεηα κε κεδεληθέο ή ειάρηζηεο εθπνκπέο CO2 θαη λα 

θαηλνηνκήζνπκε ζηνλ επηρεηξεκαηηθφ ηνκέα. Ζ πξφθιεζε είλαη πεξηζζφηεξν 

πνιηηηθή, θαζψο πξέπεη λα ιεθζνχλ ζεκαληηθέο απνθάζεηο πνπ ζα νδεγήζνπλ ζηηο 

απαξαίηεηεο αιιαγέο.  

Δλδεηθηηθά: Commission Communication, Winning the battle against global climate change, 2005 

2A) Thomas et al. 2004, Extinction risk from climate change, Nature 427:145-148. B) IPCC, 2001, 

Climate Change 2001: The Scientific Basis, Cambridge University Press, Cambridge. Γ) Scholze et al, 

2006, A climate-change risk analysis for world ecosystems, PNAS 103(35): 13116-13120. Γ) Hare, W. 

2003, Assessment of Knowledge on Impacts of Climate Change, Potsdam Institute for Climate Impact 
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Research, Potsdam, Germany. Δ) Hales et al, 2002, Potential effect of population and climate changes 

on global distribution of dengue fever: an empirical model. Σ) Graßl et al, 2003, Climate Protection 

Strategies for the 21st Century: Kyoto and beyond, German Advisory Council on Global Change 

Special Report, Berlin. Ε) WWF, 2004, Great Barrier Reef 2050, WWF-Australia.  

 

Κιηκαηηθή αιιαγή & Διιάδα  

 

Αλ νξηζκέλνη λνκίδνπλ φηη ε θιηκαηηθή αιιαγή δε ζα επεξεάζεη ηε ρψξα καο, 

θαιχηεξα αο ην μαλαζθεθηνχλ. Ζ ζεξκνθξαζία ζηελ Διιάδα εμαηηίαο ηεο αιιαγήο 

ηνπ θιίκαηνο κπνξεί λα αλέβεη θαηά 3,1
ν
 - 5,1

ν
 C έσο ην 2100, ελψ ήδε ε κέζε 

κέγηζηε ζεξκνθξαζία ηεο Αζήλαο ην θαινθαίξη έρεη απμεζεί θαηά 1,9
ν
 C. Δπηπιένλ, ε 

ζηάζκε ηεο ζάιαζζαο κπνξεί λα αλέβεη θαηά 50 εθαηνζηά έσο ην 2100, 

δεκηνπξγψληαο ζεκαληηθφηαηα πξνβιήκαηα ζηηο παξαζαιάζζηεο πεξηνρέο θαη ηα 

νηθνζπζηήκαηα. Ζ Θεζζαινλίθε ζεσξείηαη απφ ηηο πην επάισηεο πεξηνρέο. 

Σν WWF ζε ζπλεξγαζία κε ην Δζληθφ Αζηεξνζθνπείν δεκνζηνπνίεζε ην 2005 

έθζεζε γηα ηηο επηπηψζεηο πνπ ζα αληηκεησπίζεη ε Μεζφγεηνο, αλ ε ζεξκνθξαζία 

απμεζεί θαηά 2° C ζε παγθφζκην επίπεδν. χκθσλα κε ηελ έθζεζε, ε Διιάδα ζα 

πθίζηαηαη ζπρλφηεξα θχκαηα θαχζσλα θαη μεξαζίαο, πεξηζζφηεξεο ππξθαγηέο, 

πξνβιήκαηα επάξθεηαο πφζηκνπ λεξνχ θαη δεκηέο ζηηο γεσξγηθέο δξαζηεξηφηεηεο. Οη 

λέεο ζπλζήθεο ελδέρεηαη λα απνζαξξχλνπλ, άκεζα ή έκκεζα, ηηο θαινθαηξηλέο 

δηαθνπέο ζηε Μεζφγεην θαη λα πιήμνπλ ηνλ ηνπξηζκφ. 

 Ζ Διιάδα πξν ησλ επζπλψλ ηεο 

Ζ θαχζε νξπθηψλ πφξσλ επζχλεηαη γηα ηελ θιηκαηηθή αιιαγή. ια ηα θξάηε ηνπ 

θφζκνπ ζπληεινχλ ζηελ ππεξζέξκαλζε ηνπ πιαλήηε θαη απφ ηε ιίζηα απηή δε ζα 

κπνξνχζε λα ιείςεη ε Διιάδα. 

Ζ Διιάδα δελ αλήθεη ζηηο ρψξεο κε ηηο κεγαιχηεξεο εθπνκπέο CO2. κσο έρεη θη 

απηή ζεκαληηθφ κεξίδην επζχλεο. Ζ ρψξα καο είλαη απφ ηηο ειάρηζηεο ρψξεο ηεο ΔΔ 

πνπ επηηξέπεηαη λα απμήζεη ηηο εθπνκπέο αεξίσλ ηνπ ζεξκνθεπίνπ (αχμεζε θαηά 25% 

έσο ην 2010 ζε ζρέζε κε ην έηνο βάζεο 1990). Γηα ηελ Διιάδα πξνβιέπεηαη, επίζεο, 

φηη ην 20,1% ηεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο ζα πξνέξρεηαη απφ ΑΠΔ έσο ην 2010. κσο ε 

ζεκεξηλή θαηάζηαζε δελ κπνξεί λα ραξαθηεξηζηεί ηδαληθή. Σν Δζληθφ 

Αζηεξνζθνπείν Αζελψλ εθηίκεζε φηη αλ ζπλερηζηεί ν ξπζκφο αχμεζεο ησλ 
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εθπνκπψλ, ε Διιάδα δελ πξφθεηηαη λα εθπιεξψζεη ηηο ππνρξεψζεηο ηεο απέλαληη ζην 

Πξσηφθνιιν ηνπ Κηφην. Κάησ απφ ηηο παξνχζεο ζπλζήθεο, ε ζπλνιηθή αχμεζε ησλ 

εθπνκπψλ αεξίσλ ηνπ ζεξκνθεπίνπ αλήιζε ζε +34,7% ην 2010.  

εκεησηένλ φηη νη εγθαηαζηάζεηο παξαγσγήο ελέξγεηαο απνηεινχλ ηε βαζηθή πεγή 

εθπνκπψλ, κηαο θη επζχλνληαη γηα ηελ έθιπζε ηνπ 43% ησλ αεξίσλ ζεξκνθεπίνπ. 

ζνλ αθνξά ζηελ ειεθηξνπαξαγσγή, ην 2004 πεξίπνπ ην 60% ηεο ειεθηξηθήο 

ελέξγεηαο πξνήιζε απφ ηελ θαχζε ιηγλίηε, 14% απφ ηελ θαχζε πεηξειαίνπ, ην 10% 

απφ αλαλεψζηκεο πεγέο (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ κεγάισλ πδξνειεθηξηθψλ), 

ην 15% απφ θπζηθφ αέξην. 

Οη επηδφζεηο καο ζρεηηθά κε ηελ θιηκαηηθή αιιαγή είλαη ζρεδφλ απνγνεηεπηηθέο, θαη 

ηα ζηνηρεία είλαη αδηακθηζβήηεηα: 

• Έρνπκε αγγίμεη ηα φξηα εθπνκπψλ πνπ έζεζε ην Πξσηφθνιιν ηνπ Κηφην 

(αχμεζε εθπνκπψλ 24,6% ην 2006, ζε ζρέζε κε ην 1990). 

• Γελ ζα πηάζνπκε ην ζηφρν γηα ηηο αλαλεψζηκεο πεγέο ελέξγεηαο ην 2011.  

• Ζ ζπλνιηθή θαηαλάισζε ελέξγεηαο ζηε ρψξα καο απμάλεηαη θαηά ζρεδφλ 

2,7% θάζε ρξφλν. 

• Γηα θάζε κνλάδα ΑΔΠ παξάγνπκε 37% πεξηζζφηεξεο εθπνκπέο αεξίσλ 

ζεξκνθεπίνπ ζε ζρέζε κε ηελ ΔΔ-27.  

• Κάζε Έιιελαο παξάγεη ζρεδφλ 12,5 ηφλνπο αεξίσλ ηνπ ζεξκνθεπίνπ θάζε 

ρξφλν, δειαδή 12% πην πάλσ απφ ην κέζν επξσπατθφ φξν. 

• Έρνπκε ηε κεγαιχηεξε εμάξηεζε απφ πεηξέιαην ζε φιε ηελ Δπξψπε ησλ 25. 

• Γηα θάζε παξαγφκελε kWh ζηε ρψξα καο εθιχνληαη 777 γξακκάξηα CO2, 

πξάγκα πνπ καο θέξεη ζε κηα απφ ηηο ρεηξφηεξεο ζέζεηο παγθνζκίσο, μεπεξλψληαο 

αθφκα θαη ηελ Κίλα (771 γξακκάξηα/kWh). 

• Ζ ρψξα καο δηαζέηεη ηηο 2 πην ξππνγφλεο κνλάδεο παξαγσγήο ειεθηξηζκνχ ζε 

φιε ηελ Δπξψπε (Αγ. Γεκήηξηνο θαη Καξδηά ζην Ννκφ Κνδάλεο). 

• Ζ θπβέξλεζε απάιιαμε ην ιηγλίηε θαη ην ιηζάλζξαθα, πνπ απνηεινχλ ηα 

πιένλ ξππνγφλα θαχζηκα, απφ θάζε θφξν.  

• Κίλεηξα γηα ηελ εμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο θαη ηελ εηζαγσγή ΑΠΔ ζηνλ νηθηαθφ 

ηνκέα δελ έρνπλ εθαξκνζηεί. 
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• Γελ έρνπκε εθαξκφζεη αθφκα ηελ Οδεγία 2002/91 γηα ηελ ελεξγεηαθή 

απνδνηηθφηεηα ησλ θηηξίσλ, θαη παξαπεκθζήθακε γη’ απηφ ζην Δπξσπατθφ 

Γηθαζηήξην. 

• Καηαιακβάλνπκε ηελ 41ε ζέζε επί ζπλφινπ 53 ρσξψλ, αλαθνξηθά κε ηα 

κέηξα πνπ έρνπκε ιάβεη γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο θιηκαηηθήο αιιαγήο. 

Σα θχξηα πξνβιήκαηα ηεο Διιάδαο πνπ ζπληεινχλ ζηελ αδπλακία πεξηνξηζκνχ ησλ 

εθπνκπψλ ησλ αεξίσλ ηνπ ζεξκνθεπίνπ ζρεηίδνληαη άκεζα κε ην ιαλζαζκέλν 

ελεξγεηαθφ κνληέιν πνπ εθαξκφδεη.  

Ζ ρψξα καο ραξαθηεξίδεηαη απφ πςειή ελεξγεηαθή έληαζε (παξαγφκελεο kWh αλά 

κνλάδα ΑΔΠ), πςειή εμάξηεζε απφ πεηξέιαην θαη ιηγλίηε πνπ απνηεινχλ ηα πιένλ 

ξππνγφλα θαχζηκα, θαη άζθνπε θαηαλάισζε ελέξγεηαο ζηνλ νηθηαθφ θαη ηξηηνγελή 

ηνκέα.  

Οη θπξηφηεξεο αηηίεο ηεο θαθήο επίδνζεο ηεο ρψξαο καο νθείινληαη ζηελ: 

• Παξαγσγή ειεθηξηζκνχ απφ πεγέο θαπζίκσλ πνπ ζπκβάιινπλ ηα κέγηζηα 

ζηελ θιηκαηηθή αιιαγή (ιηγλίηεο θαη πεηξέιαην). Ζ Διιάδα κάιηζηα έρεη ηελ «ηηκή» 

λα ρξεζηκνπνηεί ελέξγεηα πνπ παξάγεηαη ζηηο ιηγφηεξν απνδνηηθέο απφ πιεπξάο 

εθπνκπψλ δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα κνλάδεο ειεθηξνπαξαγσγήο ηεο Δπξψπεο. 

• Μηθξή δηείζδπζε ησλ Αλαλεψζηκσλ Πεγψλ Δλέξγεηαο (ΑΠΔ). Μφιηο 2,5% 

ηνπ ειεθηξηζκνχ παξάγεηαη απφ ΑΠΔ, παξά ην πςειφ δπλακηθφ ηεο ρψξαο. ην 

πνζνζηφ απηφ δελ πεξηιακβάλνληαη ηα κεγάια πδξνειεθηξηθά, ηα νπνία δελ 

ζεσξνχληαη ΑΠΔ. 

• Άζθνπε θαη ζπλερψο απμαλφκελε θαηαλάισζε ελέξγεηαο ζηνλ νηθηαθφ ηνκέα. 

Οη εθπνκπέο CO2 απφ ηνλ νηθηαθφ ηνκέα ζηελ Διιάδα δηπιαζηάζηεθαλ ζην δηάζηεκα 

1990-2004. 

Σα θχξηα πξνβιήκαηα ηεο Διιάδαο πνπ ζπληεινχλ ζηελ αδπλακία πεξηνξηζκνχ ησλ 

εθπνκπψλ ησλ αεξίσλ ηνπ ζεξκνθεπίνπ ζρεηίδνληαη άκεζα κε ην ιαλζαζκέλν 

ελεξγεηαθφ κνληέιν πνπ εθαξκφδεη. Ζ ρψξα καο ραξαθηεξίδεηαη απφ πςειή 

ελεξγεηαθή έληαζε (παξαγφκελεο kWh αλά κνλάδα ΑΔΠ), πςειή εμάξηεζε απφ 

πεηξέιαην θαη ιηγλίηε πνπ απνηεινχλ ηα πιένλ ξππνγφλα θαχζηκα, θαη άζθνπε 

θαηαλάισζε ελέξγεηαο ζηνλ νηθηαθφ θαη ηξηηνγελή ηνκέα. ηε δπζκελή θαηάζηαζε 

πξνζηίζεηαη ε έιιεηςε ζηξαηεγηθήο γηα ην ελεξγεηαθφ κέιινλ πνπ έρεη σο 

απνηέιεζκα ηελ «πξνζηαζία» ησλ πην ξππνγφλσλ επηρεηξήζεσλ, κηθξή δηείζδπζε ησλ 

ΑΠΔ, έιιεηςε θηλήηξσλ γηα εμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο, αδπλακία απειεπζέξσζεο ηεο 
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αγνξάο ειεθηξηζκνχ, κεδακηλή θαηλνηνκία γηα ηε δεκηνπξγία ελεξγεηαθά απνδνηηθψλ 

πξντφλησλ. Σελ θαηάζηαζε δπζρεξαίλεη ε αδπλακία εθπφλεζεο πξνγξακκάησλ 

πξνζαξκνγήο ησλ νηθνζπζηεκάησλ θαη ηεο θνηλσλίαο ζηελ θιηκαηηθή αιιαγή.  

ηα κέηξα απηά ζα έπξεπε νπσζδήπνηε λα πεξηιακβάλνληαη ζρέδηα πξνζηαζίαο ησλ 

ζεκαληηθψλ νηθνζπζηεκάησλ ηεο ρψξαο, αιιαγέο ζηηο γεσξγηθέο θαιιηέξγεηεο, 

δηαρεηξηζηηθά πιάλα γηα ηνπο πδάηηλνπο πφξνπο, κέηξα εμνηθνλφκεζεο ελέξγεηαο γηα 

ςχμε-ζέξκαλζε, πξνψζεζε θαηλνηφκσλ θαζαξψλ ηερλνινγηψλ, δεκηνπξγία 

ππνδνκψλ γηα ηελ αληηκεηψπηζε αθξαίσλ θαηξηθψλ θαηλνκέλσλ, ζπζηήκαηα 

επίβιεςεο ησλ δαζψλ αλά ηελ επηθξάηεηα, δξάζεηο θαηαπνιέκεζεο ηεο 

εξεκνπνίεζεο, εθζηξαηείεο επαηζζεηνπνίεζεο ηεο Διιεληθήο θνηλσλίαο.  

Σα κέηξα πνπ ε Διιεληθή πνιηηεία έρεη εμαγγείιεη δε θαίλεηαη λα αιιάδνπλ ηελ 

θαηάζηαζε. Αλ δελ ιεθζνχλ ζήκεξα γελλαία πνιηηηθά κέηξα πξνψζεζεο ησλ ΑΠΔ 

θαη εμνηθνλφκεζεο ελέξγεηαο, αλ δελ εμνξζνινγηζηεί ε πνιηηηθή ησλ κεηαθνξψλ ζηε 

ρψξα καο, αλ δελ θαηαξηηζηεί κηα ζηηβαξή θαη θηιφδνμε ελεξγεηαθή αηδέληα ε 

Διιάδα ζα παξακείλεη νπξαγφο ζηηο εμειίμεηο θαη ζα ζπλερίζεη λα πξνθαιεί ζνβαξέο 

βιάβεο ζην πεξηβάιινλ θαη καθξνπξφζεζκα ζηελ επεκεξία ησλ πνιηηψλ.  

Mitchell, T. and Hulme, Μ., A country-by-country analysis of past and future warming rates. Tyndall 

Centre Internal Report, 2000 

WWF, Europe feels the heat, August 2005 

WWF, Climate change impacts in the Mediterranean resulting from a 2 degrees C global temperature 

rise, 2005 

Δζληθό Αζηεξνζθνπείν: http://www.climate.noa.gr/Reports/CC_reports.htm  

EU, 2006. ENERGY & TRANSPORT 2006 IN FIGURES. Part 2 : ENERGY. Directorate-General for 

Energy and Transport in co-operation with Eurostat 

Οη εθπνκπέο CO2 ζηελ Διιάδα ην 2005 ήηαλ απμεκέλεο θαηά 25,4% ζε ζρέζε κε ην 

έηνο βάζεο. Ο ζηφρνο ηνπ Πξσηνθφιινπ ηνπ Κηφην είλαη λα πεξηνξηζηεί ε αχμεζε 

ζην 25% έσο ην 2013 ζε ζρέζε κε ην έηνο βάζεο, θάηη πνπ εκείο ήδε μεπεξάζακε. 

ηφρνο γηα ηελ Διιάδα ήηαλ ην 20,1% ηνπ ειεθηξηζκνχ λα παξάγεηαη απφ ΑΠΔ έσο 

ην 2010. ήκεξα ην πνζνζηφ απηφ θπκαίλεηαη κφιηο ζην 9-10% πεξίπνπ 

(ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ κεγάισλ πδξνειεθηξηθψλ). 

Σν 2004, ε ελεξγεηαθή εμάξηεζε ηεο ρψξαο απφ ην πεηξέιαην έθηαλε ην 65%. 
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Ζ θπβέξλεζε πξνρσξά ζε εμαίξεζε ηνπ ιηγλίηε απφ ηνλ εηδηθφ θφξν θαηαλάισζεο, 

δίλνληαο ζηηο ιηγληηηθέο κνλάδεο έλα δψξν ηεο ηάμεσο ησλ 105,000,000 €. 

Ζ Οδεγία 2002/91 πνπ αθνξά ζηελ ελεξγεηαθή απνδνηηθφηεηα θηηξίσλ ζα έπξεπε λα 

έρεη πηνζεηεζεί έσο ηνλ Ηαλνπάξην ηνπ 2006. Αλη’ απηνχ ε ρψξα καο δήηεζε ηξηεηή 

παξάηαζε, θη φπσο φια δείρλνπλ νδεγνχκαζηε ζε κηα αθφκα παξαπνκπή ιφγσ 

παξαβίαζεο ηνπ θνηλνηηθνχ δηθαίνπ. 

Πεγή: WWF, Dirty thirty 

Βξηζθφκαζηε πνιχ πίζσ. Αληί φκσο ηεο ιήςεο κέηξσλ γηα κεηξίαζε ησλ εθπνκπψλ 

αεξίσλ ζεξκνθεπίνπ, πξνγξακκαηίδεηαη ε θαηαζθεπή λέσλ κνλάδσλ ειεθηξηζκνχ 

απφ ιηζάλζξαθα. Απηφ είλαη ελδεηθηηθφ ηνπ ηξφπνπ κε ηνλ νπνίν νξηζκέλνη πνιηηηθνί 

θαη νκάδεο ζπκθεξφλησλ αληηιακβάλνληαη ηελ θιηκαηηθή αιιαγή: σο επθαηξία γηα 

γξήγνξα θέξδε εηο βάξνο ησλ πνιηηψλ, ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ησλ επφκελσλ γελεψλ.  

Ζ αλάγθε λα νδεγεζνχκε ζε κηα Δπξψπε κεδεληθνχ άλζξαθα έσο ηα κέζα ηνπ αηψλα, 

παξακέλεη επηηαθηηθή. Αλ ζέινπκε λα απνθχγνπκε ηηο ρεηξφηεξεο επηπηψζεηο ηεο 

θιηκαηηθήο αιιαγήο, ε παγθφζκηα ζεξκνθξαζία ζα πξέπεη λα κελ απμεζεί πάλσ απφ 

2
ν
 C ζε ζρέζε κε ηα πξνβηνκεραληθά επίπεδα. Απηφ ζεκαίλεη κείσζε ησλ εθπνκπψλ 

CO2 θαηά 80% έσο ην 2050.  

Γηα ηελ Διιάδα απαηηείηαη πάλσ απφ φια έλα ελεξγεηαθφ φξακα κεδεληθψλ 

εθπνκπψλ άλζξαθα. Έλα φξακα πνπ ζα απαληά κεηαμχ άιισλ ζε ηέζζεξα βαζηθά 

δεηήκαηα: 

• επάξθεηα εθνδηαζκνχ. 

• θαηάξηηζε ηνκεαθψλ πνιηηηθψλ. 

• βειηίσζε ηεο ελεξγεηαθήο απφδνζεο θαη ηνπ ελεξγεηαθνχ κίγκαηνο. 

• κείσζε εθπνκπψλ αεξίσλ ζεξκνθεπίνπ. 

Ζ ελεξγεηαθή ζηξαηεγηθή ηεο ρψξαο νθείιεη λα θηλεζεί ζε θηιφδνμνπο θαη 

θαηλνηφκνπο άμνλεο: 
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Οη ηνκεαθέο πνιηηηθέο 

Ζ ελεξγεηαθή ζηξαηεγηθή ζα πξέπεη λα αθνξά πέξαλ ηεο ειεθηξνπαξαγσγήο θαη ηνπο 

άιινπο ηνκείο φπσο νη κεηαθνξέο, ε γεσξγία, ν νηθηαθφο θαη ηξηηνγελήο ηνκέαο, νη 

βηνκεραλίεο θηι. Δπηπιένλ, ζθνπφο ηνπ ελεξγεηαθνχ ζρεδηαζκνχ δελ πξέπεη λα είλαη 

ν εθεζπραζκφο ησλ πνιηηψλ γηα απνθπγή κειινληηθψλ blackout, αιιά νθείιεη λα 

ραξάμεη ην δξφκν γηα κηα νινθιεξσκέλε ζηξαηεγηθή κείσζεο ησλ εθπνκπψλ ζε 

φινπο ηνπο ηνκείο ηεο νηθνλνκίαο θαη ηεο θνηλσλίαο.  

Ζ βειηίσζε ελεξγεηαθήο απφδνζεο  

Ζ ελεξγεηαθή απφδνζε απνηειεί πξνηεξαηφηεηα, θπξίσο ζηηο αλεπηπγκέλεο ρψξεο πνπ 

δηαζέηνπλ ππνδνκέο κε κηθξή ελεξγεηαθή απφδνζε. Με άιια ιφγηα, νθείινπκε ηα 

επφκελα ρξφληα λα ηθαλνπνηνχκε ηελ απμαλφκελε δήηεζε γηα θάιπςε ελεξγεηαθψλ 

αλαγθψλ ρσξίο αχμεζε ζηελ παξαγσγή πξσηνγελνχο ελέξγεηαο. ε απιά ειιεληθά, 

ζα πξέπεη λα είκαζηε ζε ζέζε λα θαιχπηνπκε ηηο απμαλφκελεο αλάγθεο καο γηα 

ειεθηξηζκφ, κεηαθνξέο θηι, ρσξίο λα ρξεηαζηεί λα παξάγνπκε κεγαιχηεξα πνζά 

ελέξγεηαο. Ζ Διιάδα θαηέρεη κηα εμαηξεηηθά άζρεκε ζέζε ζηελ ΔΔ, αλαθνξηθά κε 

ηελ ελεξγεηαθή απφδνζε (θαηαιακβάλνπκε ηελ 4ε ζέζε απφ ην ηέινο ζηελ ΔΔ), 

πξάγκα πνπ ζεκαίλεη φηη ππάξρνπλ κεγάια πεξηζψξηα βειηίσζεο.  

Ζ κείσζε ησλ εθπνκπψλ αεξίσλ ζεξκνθεπίνπ 

Σν δήηεκα ηεο κείσζεο ησλ εθπνκπψλ δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα, πνπ εθιχνληαη θαηά 

ηελ παξαγσγή ελέξγεηαο απφ ζπκβαηηθέο πεγέο ελέξγεηαο θαη επζχλνληαη γηα ηελ 

θιηκαηηθή αιιαγή, βξίζθεηαη ζην επίθεληξν φισλ ησλ δηεζλψλ ελεξγεηαθψλ 

εμειίμεσλ.  

Ζ Δπξσπατθή Έλσζε δεζκεχζεθε πξφζθαηα γηα κείσζε ησλ εθπνκπψλ CO2 ην 2020 

έσο θαη 30% ζε ζρέζε κε ηα επίπεδα ηνπ 1990. Αο ζεκεησζεί εδψ φηη ε δέζκεπζε 

απηή απνηειεί ζπλέρεηα ησλ ζηφρσλ πνπ έρνπλ ηεζεί ππφ ην Πξσηφθνιιν ηνπ Κηφην, 

ζχκθσλα κε ηνπο νπνίνπο ε ΔΔ νθείιεη λα κεηψζεη θαηά 8% ηηο εθπνκπέο CO2 έσο 

ην 2010, ζε ζρέζε πάληα κε ηα επίπεδα ηνπ 1990. Δχθνια αληηιακβάλνληαη φινη πσο 

ε κεηα-Κηφην πεξίνδνο απαηηεί εγξήγνξζε φισλ ησλ ρσξψλ ηεο ΔΔ θαη δξαζηηθέο 

αιιαγέο ζηνλ ηξφπν πνπ παξάγεηαη θαη θαηαλαιψλεηαη ε ελέξγεηα.  
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Οη θπξηφηεξεο ιχζεηο γηα ηελ απνηξνπή ηεο θιηκαηηθήο αιιαγήο είλαη ζήκεξα 

δηαζέζηκεο. Αλαλεψζηκεο πεγέο θαη εμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο πξέπεη λα απνηειέζνπλ 

πξνηεξαηφηεηα γηα φιεο ηηο ρψξεο ηνπ θφζκνπ.  

  

Αλαλεψζηκεο Πεγέο Eλέξγεηαο (ΑΠΔ) 

Οη Αλαλεψζηκεο Πεγέο Δλέξγεηαο (ΑΠΔ), φπσο ν ήιηνο, ν άλεκνο, ην λεξφ θαη νη 

νξγαληθέο χιεο είλαη πεγέο ελέξγεηαο πνπ δελ εμαληινχληαη πξαθηηθά πνηέ. Ζ 

παξαγσγή ελέξγεηαο απφ απηέο ηηο πεγέο δελ πξνθαιεί εθπνκπέο CO2 θαη έηζη δελ 

εληζρχεηαη ην θαηλφκελν ηνπ ζεξκνθεπίνπ. Ζ Δπξσπατθή Έλσζε πηνζέηεζε 

πξφζθαηα δεζκεπηηθφ ζηφρν γηα ηελ ζπκκεηνρή ησλ ΑΠΔ θαηά 20% ζηε ζπλνιηθή 

παξαγσγή ελέξγεηαο κέρξη ην 2020.  

 

Οη θπξηφηεξεο αλαλεψζηκεο πεγέο ελέξγεηαο  

 

Ήιηνο: 

Σν θσο ηνπ ήιηνπ κεηαηξέπεηαη ζε ειεθηξηθή ελέξγεηα. Ζ ειηαθή ελέξγεηα κπνξεί λα 

ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηε ζέξκαλζε λεξνχ ή αέξα. 

Άλεκνο: 

Ζ θηλεηηθή ελέξγεηα ηνπ αλέκνπ κεηαηξέπεηαη ζε ειεθηξηθή ελέξγεηα κέζα απφ ην 

κεραληζκφ ηεο πεξηζηξνθήο ησλ αλεκνγελλεηξηψλ. 

Βηνκάδα: 

Σν θπηηθφ θαη δσηθφ πιηθφ, φπσο ε δαζηθή μπιεία, ηα ππνιείκκαηα απφ γεσξγηθέο θαη 

δαζηθέο δηαδηθαζίεο θαη ηα βηνκεραληθά, αλζξψπηλα ή δσηθά απφβιεηα, απνηεινχλ 

πεγή ελέξγεηαο. Καηά ηελ θαχζε ηεο βηνκάδαο απειεπζεξψλεηαη ελέξγεηα, θπξίσο 

ππφ ηε κνξθή ζεξκφηεηαο, θαη ην δηνμείδην ηνπ άλζξαθα πνπ εθπέκπεηαη είλαη 

νπζηαζηηθά ίζν κε ην δηνμείδην ηνπ άλζξαθα πνπ απνξξνθάηαη φζν ην θπηφ 

αλαπηχζζεηαη. Οη εθαξκνγέο βηνελέξγεηαο ζπκπεξηιακβάλνπλ ηελ παξνρή 

ζέξκαλζεο, ηελ παξαγσγή ελέξγεηαο θαη ηα θαχζηκα νρεκάησλ.  
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Γεσζεξκία: 

Ζ ελέξγεηα πνπ πξνέξρεηαη απφ ην εζσηεξηθφ ηεο Γεο κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα 

ζέξκαλζε ή γηα ηελ παξαγσγή ειεθηξηζκνχ. 

Νεξφ: 

Ζ θηλεηηθή ελέξγεηα ηνπ λεξνχ κπνξεί λα αμηνπνηεζεί σο αλαλεψζηκε πεγή κε 

δηαθνξεηηθνχο ηξφπνπο. Ζ πδξνειεθηξηθή ελέξγεηα παξάγεηαη απφ ηελ θηλεηηθή 

ελέξγεηα ησλ πδάηηλσλ πφξσλ πνηακψλ θαη ιηκλψλ. Ζ πεξηνδηθή θίλεζε ησλ λεξψλ 

ιφγσ ηεο παιίξξνηαο θαη ε θίλεζε ησλ θπκάησλ κπνξνχλ επίζεο λα ρξεζηκνπνηεζνχλ 

γηα ηελ παξαγσγή ειεθηξηθήο ελέξγεηαο.  

Απφ ηηο αλαλεψζηκεο πεγέο ελέξγεηαο, ε πδξνειεθηξηθή είλαη ε κεγαιχηεξε 

εθαξκνγή παγθνζκίσο θαη ζπκβάιιεη ζεκαληηθά ζηελ θάιπςε ηεο παγθφζκηαο 

δήηεζεο ζε ειεθηξηθή ελέξγεηα (19%). Ζ παξαγσγή ελέξγεηαο απφ πδξνειεθηξηθέο 

κνλάδεο δελ πξνθαιεί ξχπαλζε, αιιά ε θαηαζθεπή ηνπο, θπξίσο ησλ κεγάισλ 

κνλάδσλ, ζπρλά πξνθαιεί άιιεο πεξηβαιινληηθέο επηπηψζεηο. Σα έξγα απηά κπνξεί 

λα απνηειέζνπλ ηεξάζηηα παξέκβαζε ζην θπζηθφ πεξηβάιινλ θαη φριεζε γηα ηα δψα 

θαη φζνπο δνπλ ζηε γχξσ πεξηνρή, ελψ ελέρνπλ επίζεο ζεκαληηθνχο θνηλσληθνχο θαη 

νηθνλνκηθνχο θηλδχλνπο. Ζ Παγθφζκηα Δπηηξνπή γηα ηα Φξάγκαηα (World 

Commission on Dams - WCD) έρεη δηαηππψζεη ζπζηάζεηο γηα ηελ νηθνινγηθά, 

θνηλσληθά θαη νηθνλνκηθά βηψζηκε εμάπισζε ηεο πδξνειεθηξηθήο ελέξγεηαο. Μία 

αθφκα επηινγή είλαη λα επηθέξνπκε βειηηψζεηο ζηνπο ππάξρνληεο ζηαζκνχο 

πδξνειεθηξηθήο ελέξγεηαο, ψζηε λα ηνπο θαηαζηήζνπκε απνδνηηθφηεξνπο.  

Ζ αηνιηθή ελέξγεηα έρεη παξνπζηάζεη ξαγδαία άλζεζε ηα ηειεπηαία ρξφληα. Βαζηθφο 

ιφγνο απηήο ηεο αλάπηπμεο είλαη ην ζρεηηθά ρακειφ θφζηνο ειεθηξνπαξαγσγήο, ην 

νπνίν πιένλ κπνξεί λα ζεσξεζεί αληαγσληζηηθφ ζε ζρέζε κε ην θφζηνο παξαγσγήο 

απφ νξπθηά θαχζηκα. Καηά ηε δηάξθεηα ηεο ιεηηνπξγίαο ελφο αηνιηθνχ πάξθνπ δελ 

εθπέκπεηαη δηνμείδην ηνπ άλζξαθα ή άιια αέξηα πνπ ξππαίλνπλ ηελ αηκφζθαηξα 

(κνλνμείδην ηνπ άλζξαθα, δηνμείδην ηνπ ζείνπ, θαξθηλνγφλα κηθξνζσκαηίδηα θ.ά.), 

φπσο ζπκβαίλεη κε ηνπο ζπκβαηηθνχο ζηαζκνχο παξαγσγήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο. 

Απηφ ζεκαίλεη φηη φρη κφλν δελ εληείλεηαη ην θαηλφκελν ηνπ ζεξκνθεπίνπ (θάζε 

θηινβαηψξα πνπ παξάγεηαη απφ αηνιηθά πάξθα ζπλεπάγεηαη ηελ απνθπγή έθιπζεο 

ελφο θηινχ CO2 ζηελ αηκφζθαηξα), αιιά δελ ππάξρνπλ θαη αξλεηηθέο ζπλέπεηεο ζηε 
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δεκφζηα πγεία απφ ηελ αηκνζθαηξηθή ξχπαλζε. Σαπηφρξνλα, πάλσ απφ ην 90% ηεο 

έθηαζεο πνπ θηινμελεί έλα αηνιηθφ πάξθν είλαη δηαζέζηκν γηα άιιεο ρξήζεηο, νπφηε 

θαη άιιεο δξαζηεξηφηεηεο, φπσο γηα παξάδεηγκα νη αγξνηηθέο, κπνξνχλ λα 

ζπλππάξμνπλ κε ηελ εγθαηάζηαζε.  

Καη ε ππξεληθή ελέξγεηα; 

Ζ ππξεληθή ελέξγεηα πξνσζείηαη απφ αξθεηέο θπβεξλήζεηο σο ηξφπνο 

θαηαπνιέκεζεο ηεο ππεξζέξκαλζεο ηνπ πιαλήηε. κσο ην WWF ππνζηεξίδεη 

μεθάζαξα φηη ε ππξεληθή ελέξγεηα δελ είλαη αλαλεψζηκε πεγή ελέξγεηαο, θαζψο δελ 

ππάξρεη πεξηβαιινληηθά αζθαιήο κέζνδνο δηάζεζεο ησλ ππξεληθψλ απνβιήησλ, ελψ 

ε παξαγσγή ηεο ελέρεη πςειφ θίλδπλν ζνβαξνχ αηπρήκαηνο κε απξφβιεπηεο 

ζπλέπεηεο. 

Πην ζπγθεθξηκέλα, κεξηθνί απφ ηνπο ιφγνπο πνπ ζπλεγνξνχλ ζηελ αληίζεζή καο ζηελ 

ππξεληθή ελέξγεηα είλαη νη εμήο: 

• Ζ δεκηνπξγία άθξσο ηνμηθψλ απνβιήησλ, θαζψο θαη ην αλεπίιπην πξφβιεκα 

ηεο αζθαινχο απνζήθεπζεο θαη επεμεξγαζίαο απνδεηθλχνπλ ηελ επηθηλδπλφηεηα ηεο 

ππξεληθήο ελέξγεηαο. 

• Ζ αληηθαηάζηαζε ησλ νξπθηψλ θαπζίκσλ κε ππξεληθά είλαη απιψο ε 

αληηθαηάζηαζε ελφο πξνβιήκαηνο κε έλα άιιν. Σα αηπρήκαηα ζην Chernobyl ην 

1986 θαη ηελ Tokaimura ηεο Ηαπσλίαο ην 1999 πξέπεη λα καο πξνβιεκαηίδνπλ. 

• Ζ αλάπηπμε ππξεληθψλ εξγνζηαζίσλ απαηηεί ηεξάζηηα ρξεκαηηθά πνζά εηο 

βάξνο άιισλ ηνκέσλ φπσο ε εμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο θαη νη αλαλεψζηκεο πεγέο. 

Δπηπιένλ, νη ζέζεηο εξγαζίαο πνπ δεκηνπξγνχληαη ζε ππξεληθέο κνλάδεο είλαη πνιχ 

ιηγφηεξεο ζε ζρέζε κε ηελ απαζρφιεζε πνπ ζα πξνθχςεη απφ ηελ αλάπηπμε ησλ 

ΑΠΔ θαη άιισλ θαζαξψλ ηερλνινγηψλ. 

• Ζ ππξεληθή ελέξγεηα είλαη πνιχ πην αθξηβή ζε ζρέζε κε άιιεο πεγέο 

ελέξγεηαο, βάζεη ησλ αλαιχζεσλ θχθινπ δσήο. Γηα παξάδεηγκα, ε Βξεηαληθή 

Τπεξεζία Δλέξγεηαο εθηηκά φηη ην θφζηνο παξαγφκελεο ελέξγεηαο απφ ππξεληθά είλαη 

25-30£/MWh, φηαλ ε ηηκή ελέξγεηαο απφ κνλάδα θπζηθνχ αεξίνπ είλαη 20-25£/MWh. 

ε απηφ δελ ζπλππνινγίδεηαη ην θφζηνο απνθαηάζηαζεο κηαο ππξεληθήο κνλάδαο 

κεηά ην ηέινο ιεηηνπξγίαο ηεο, πνπ ζρεδφλ ηζνχηαη κε ην θφζηνο δεκηνπξγίαο ηεο.  
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• Ζ ππξεληθή ζχληεμε αληί ηεο ζράζεο πξνσζείηαη σο ιχζε, φκσο ε 

ζπγθεθξηκέλε κέζνδνο βξίζθεηαη ζε πεηξακαηηθφ ζηάδην θαη ζα πξέπεη λα 

πεξηκέλνπκε ηνπιάρηζηνλ άιια 50 ρξφληα γηα λα γίλεη εκπνξηθά δηαζέζηκε. Ο ρξφλνο 

φκσο πνπ έρνπκε κπξνζηά καο είλαη ειάρηζηνο. 

Δμάιινπ, ζχκθσλα κε ην ελεξγεηαθφ φξακα ηνπ WWF γηα ην 2050 κπνξνχκε λα 

κεηψζνπκε απνηειεζκαηηθά ηηο εθπνκπέο CO2 θαηά 60-80% ρσξίο λα 

ρξεζηκνπνηήζνπκε ηελ ππξεληθή ελέξγεηα. Λχζεηο ππάξρνπλ θαη ε ππξεληθή ελέξγεηα 

δελ είλαη κηα απφ απηέο. 

Ωζηφζν, δελ ππάξρεη αλζξψπηλε θαηαζθεπαζηηθή δξαζηεξηφηεηα πνπ λα κελ έρεη 

επηπηψζεηο ζην πεξηβάιινλ. Ζ ρσξνζέηεζε ησλ αηνιηθψλ πάξθσλ πξέπεη λα είλαη 

πξνζεθηηθή θαη λα ζπλνδεχεηαη απφ αληίζηνηρε κειέηε πεξηβαιινληηθψλ επηπηψζεσλ 

(ΜΠΔ) ηνπ έξγνπ, έηζη ψζηε λα δηαζθαιίδεηαη ε νκαιή ελζσκάησζή ηνπο ζην ηνπηθφ 

πεξηβάιινλ θαη λα ειαρηζηνπνηνχληαη νη επηπηψζεηο ηνπο ζηελ βηνπνηθηιφηεηα. Αλ ε 

ρσξνζέηεζε ησλ αλεκνγελλεηξηψλ δε ζρεδηαζηεί ζσζηά, είλαη πηζαλφλ λα ππάξμνπλ 

αξλεηηθέο ζπλέπεηεο γηα ηε βηνπνηθηιφηεηα, φπσο π.ρ. πξνβιήκαηα πνπ κπνξνχλ λα 

δεκηνπξγεζνχλ ζηα πνπιηά αλ νη αλεκνγελλήηξηεο ηνπνζεηεζνχλ ζε ζεκαληηθέο 

κεηαλαζηεπηηθέο νδνχο ή θαηαζηξνθή ελδηαηηεκάησλ εμαηηίαο ηεο δηάλνημεο 

βνεζεηηθψλ δξφκσλ. Δπηπιένλ, ε ρσξνζέηεζε αηνιηθψλ ζα πξέπεη λα απνθιείεηαη 

απφ θάπνηεο επαίζζεηεο πξνζηαηεπφκελεο πεξηνρέο.  

Σα θχξηα εκπφδηα ζηελ άληιεζε ηνπ δπλακηθνχ ηεο ειηαθήο ελέξγεηαο είλαη 

νηθνλνκηθά. Ζ ρξήζε ηεο ειηαθήο ελέξγεηαο ζπλεηζθέξεη κφλν θαηά έλα κηθξφ 

πνζνζηφ (ρακειφηεξν ηνπ 0,01%) ζηηο ζπλνιηθέο απαηηήζεηο ζε ειεθηξηθή ελέξγεηα 

θαη ζέξκαλζε, παξά ηελ αλάπηπμε πνπ παξαηεξείηαη ζηνλ θιάδν ηα ηειεπηαία ρξφληα 

(ζήκεξα ε ειηαθή ελέξγεηα είλαη 90% θζελφηεξε απφ ηε δεθαεηία ηνπ '70). Παξφια 

απηά, ε ελέξγεηα απφ ηα θσηνβνιηατθά θαη ε ειηαθή ζεξκηθή ελέξγεηα αλακθίβνια 

είλαη ηερλνινγίεο ηνπ κέιινληνο θαη ζα πξέπεη λα παξαθνινπζνχκε ζπζηεκαηηθά ηελ 

αλάπηπμή ηνπο θαη ηηο δπλαηφηεηεο κείσζεο ηνπ θφζηνπο πνπ πξνζθέξνπλ. Σα 

θσηνβνιηατθά έρνπλ ην πξφζζεην πιενλέθηεκα φηη κπνξνχλ λα πξνκεζεχζνπλ 

ελέξγεηα ζε αξαηνθαηνηθεκέλεο πεξηνρέο πνπ δελ θαιχπηνληαη απφ ηα δίθηπα 

ειεθηξνδφηεζεο, ηδίσο ζε αγξνηηθέο πεξηνρέο αλαπηπζζφκελσλ ρσξψλ θαη ζε λεζηά.  
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Οη ζηαζκνί παξαγσγήο γεσζεξκηθήο ελέξγεηαο εθπέκπνπλ πεξίζζεηα αηκνχ θαη πνιχ 

ιίγα ίρλε αεξίσλ (1.000 κε 2.000 θνξέο ιηγφηεξν δηνμείδην ηνπ άλζξαθα απφ φ,ηη 

ζηνπο ζηαζκνχο παξαγσγήο ελέξγεηαο απφ νξπθηά θαχζηκα), θαηαιακβάλνπλ πνιχ 

κηθξή επηθάλεηα ζε ζχγθξηζε κε ηνπο παξαδνζηαθνχο ζηαζκνχο νξπθηψλ θαπζίκσλ, 

ελψ νη πξνρσξεκέλεο ηερληθέο άληιεζεο ειαρηζηνπνηνχλ ηηο επηπηψζεηο απφ ηε 

δηάλνημε πεγαδηψλ. Ωζηφζν, ε ρξήζε βαζηάο γεσζεξκηθήο ελέξγεηαο (άληιεζε ηεο 

ελέξγεηαο απφ βαζηά κέζα ζηε γε) ζε ζηαζκνχο παξαγσγήο ελέξγεηαο παξακέλεη 

αθξηβή. Απαηηείηαη πεξαηηέξσ έξεπλα θαη αλάπηπμε γηα λα κεησζεί ην θφζηνο θαη λα 

βειηηζηνπνηεζεί ε ρξεζηκνπνηνχκελε ηερλνινγία. 

Ζ βηνκάδα κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί άκεζα (π.ρ. κε ηελ θαχζε μχισλ γηα ζέξκαλζε 

θαη καγείξεκα) ή έκκεζα, αλ ηε κεηαηξέςνπκε ζε πγξφ ή αέξην θαχζηκν (π.ρ. 

αηζαλφιε απφ θαιιηέξγεηεο δαραξφηεπηισλ ή βηναέξην απφ δσηθά απφβιεηα). Σν 

δπλακηθφ παξαγσγήο ελέξγεηαο απφ βηνκάδα είλαη ηεξάζηην. ε παγθφζκην επίπεδν, ε 

βηνκάδα ζα κπνξνχζε λα θαιχςεη ην 24% ησλ ελεξγεηαθψλ αλαγθψλ κέρξη ην 2020. 

Ζ ρξήζε ηεο βηνκάδαο ζε ζπλδπαζκέλα ζπζηήκαηα ζπκπαξαγσγήο ζεξκφηεηαο θαη 

ελέξγεηαο είλαη ε πιένλ απνδνηηθή. Οη ελεξγεηαθέο θαιιηέξγεηεο κπνξεί θη απηέο λα 

έρνπλ αξλεηηθέο επηπηψζεηο (π.ρ. ξχπαλζε λεξνχ απφ θπηνθάξκαθα, ππνβάζκηζε 

εδαθψλ), αλ θαηά ηελ αλάπηπμή ηνπο αθνινπζνχληαη ζπκβαηηθέο γεσξγηθέο κέζνδνη 

εληαηηθήο θαιιηέξγεηαο. 

 Δλεξγεηαθή απνδνηηθφηεηα θαη εμνηθνλφκεζε 

 

H αχμεζε ηεο ελεξγεηαθήο απφδνζεο είλαη έλαο νπζηαζηηθφο ηξφπνο ειαρηζηνπνίεζεο 

ηεο εμάξηεζεο απφ ηα νξπθηά θαχζηκα θαη κείσζεο ησλ εθπνκπψλ δηνμεηδίνπ ηνπ 

άλζξαθα. ηνλ νηθηαθφ ηνκέα, ε ζέξκαλζε ηνπ ρψξνπ θαη ε παξαγσγή δεζηνχ λεξνχ 

επζχλνληαη γηα ζρεδφλ ηα 2/3 ηεο ζπλνιηθήο ελεξγεηαθήο δήηεζεο. Μέηξα 

εμνηθνλφκεζεο ζε παιηά θηίξηα κπνξνχλ λα κεηψζνπλ ηελ θαηαλάισζε ελέξγεηαο 

κέρξη θαη 60%, ελψ ζε λεφδκεηα ε θαηαλάισζε κπνξεί λα κεησζεί αθφκα θαη ζε 

πνζνζηφ 90% µε ζσζηφ ζρεδηαζκφ. Ζ κεγαιχηεξε εμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο 

πξνθχπηεη απφ ην ζσζηφ θαη νξζνινγηθφ ζρεδηαζκφ, ήδε απφ ην ζηάδην ηεο 

ρσξνζέηεζεο θαη ηνπ πξνζαλαηνιηζκνχ ηνπ θηηξίνπ, θαζψο θαη απφ ην κέγεζνο, ηνλ 

πξνζαλαηνιηζκφ θαη ηε ζέζε ησλ αλνηγκάησλ θαη ηελ πξνζηαζία ηνπ θειχθνπο 

(ζεξκνκφλσζε, αλεκνπξνζηαζία θαη ειηνπξνζηαζία). Ο θπζηθφο δξνζηζκφο µε 
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δηακπεξή αεξηζκφ θαη άιιεο ηερληθέο ελδείθλπηαη γηα κηα κεζνγεηαθή ρψξα θαη 

ζπκβάιιεη ζεκαληηθά ζηελ εμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο γηα ςχμε. 

Ζ αιφγηζηε ζπαηάιε ελέξγεηαο, πνπ εηδηθά ζηε ρψξα καο ηείλεη λα αθπξψζεη 

νπνηεζδήπνηε πξσηνβνπιίεο κείσζεο ησλ εθπνκπψλ αεξίσλ ηνπ ζεξκνθεπίνπ, πξέπεη 

λα ζηακαηήζεη. Τπεξβνιηθέο πνζφηεηεο ελέξγεηαο δαπαλψληαη ρσξίο θαλέλα 

ρξεζηηθφ απνηέιεζκα, αλ θαη ζα κπνξνχζακε λα εμνηθνλνκήζνπκε έσο θαη ην 50% 

ηεο ελέξγεηαο πνπ δαπαλνχκε ζήκεξα ζην ζπίηη καο κε θάπνηεο απιέο αιιαγέο ζηελ 

ελεξγνβφξν θαζεκεξηλφηεηά καο.  

Ο ελδεηθηηθφο ζηφρνο γηα 20% εμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο ζηελ Δπξψπε κέρξη ην 2020 

πνπ πηνζέηεζε ην πκβνχιην Κνξπθήο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο βαζίζηεθε ζην 

πξφγξακκα εμνηθνλφκεζεο ελέξγεηαο πνπ αλαθνίλσζε ε Δπξσπατθή Δπηηξνπή ην 

θζηλφπσξν ηνπ 2006. Σν πξφγξακκα πεξηιακβάλεη δέζκε κέηξσλ ζε 10 ηνκείο 

πξνηεξαηφηεηαο, κεηαμχ ησλ νπνίσλ ε βειηίσζε ηεο απνδνηηθφηεηαο ζε ηειενξάζεηο, 

ππνινγηζηέο θαη θηίξηα. Πξφθεηηαη γηα κηα ζεηηθή εμέιημε, πνπ δελ επεθηείλεηαη φκσο 

θαη ζηνλ ηνκέα ησλ κεηαθνξψλ: δε γίλεηαη θακηά αλαθνξά ζηε βειηίσζε ησλ κέζσλ 

καδηθήο κεηαθνξάο, ηελ ελίζρπζε ησλ κέζσλ ζηαζεξήο ηξνρηάο θαη ηε ζέζπηζε 

θαλφλσλ ζηηο εκπνξεπκαηηθέο κεηαθνξέο.  

ζνλ αθνξά ζηα θηίξηα, ην ρέδην Γξάζεο πξνβιέπεη ηε βειηίσζε ηεο ελεξγεηαθήο 

ζπκπεξηθνξάο ησλ θηηξίσλ, ψζηε απηά λα θαηαζηνχλ ιηγφηεξν ελεξγνβφξα. Ζ 

βειηίσζε ησλ ελεξγεηαθψλ επηδφζεσλ ζηα θηίξηα ήδε ξπζκίδεηαη απφ ηελ Οδεγία 

2002/91, ε νπνία αλακέλεηαη λα ηξνπνπνηεζεί. Παξφια απηά, ε ρψξα καο δελ έρεη 

θξνληίζεη λα θάλεη ην παξακηθξφ ζηνλ ηνκέα απηφ, κε απνηέιεζκα λα απεηιείηαη κε 

λέεο θαηαδίθεο απφ ηελ ΔΔ. 
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WWF, Target 2020, Policies and measures to reduce GHG emissions in the EU, September 2005  

Action plan for energy efficiency: Realising the potential - Saving 20% by 2020, COM(2006)545 

Πνιηηηθέο γηα ην θιίκα  

 

πλερψο έξρεηαη ζηελ επηθάλεηα ε αλάγθε γηα αλάιεςε γελλαίσλ πνιηηηθψλ κέηξσλ 

κε ζθνπφ ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο θιηκαηηθήο αιιαγήο. Οη θπξηφηεξεο πνιηηηθέο 
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πξσηνβνπιίεο πνπ έρνπλ κέρξη ζηηγκήο ηεζεί ζε εθαξκνγή είλαη ην Πξσηφθνιιν ηνπ 

Κηφην θαη ην Δπξσπατθφ χζηεκα Δκπνξίαο Ρχπσλ.    

Δπέιηθηνη κεραληζκνί ηνπ Πξσηνθφιινπ ηνπ Κηφην 

Σν Πξσηφθνιιν ηνπ Κηφην πξνβιέπεη ηε ρξήζε επέιηθησλ κεραληζκψλ κε βάζε ηελ 

νηθνλνκία ηεο αγνξάο, ζπκπιεξσκαηηθά κε ηηο απαξαίηεηεο εγρψξηεο πνιηηηθέο θαη 

κέηξα, κέζα απφ ηνπο νπνίνπο νη βηνκεραληθέο ρψξεο έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα 

επηηχρνπλ ηνπο ζηφρνπο ηνπο. Οη κεραληζκνί απηνί είλαη: 

Ζ εκπνξία δηθαησµάησλ εθπνµπψλ (Emissions Trading/ET): κία βηνκεραλνπνηεκέλε 

ρψξα πνπ έρεη κεηψζεη ηηο εθπνκπέο ηεο παξαπάλσ απφ φζν απαηηνχλ νη δεζκεχζεηο 

ηεο, κπνξεί λα «πνπιήζεη» απηή ηελ επηπιένλ κείσζε ζε άιιε ρψξα πνπ 

αληηκεησπίδεη δπζθνιίεο ζην λα πεηχρεη ην ζηφρν ηεο. 

Οη κεραληζκνί θαζαξήο αλάπηπμεο (Clean Development Mechanism - CDM): κηα 

βηνκεραληθά αλαπηπγκέλε ρψξα κπνξεί λα βνεζήζεη ζηε κείσζε ησλ εθπνκπψλ ζε 

θάπνηα αλαπηπζζφκελε ρψξα. Οη κεηψζεηο πνπ επηηπγράλνληαη κε απηφλ ηνλ ηξφπν 

θαη νη κεηψζεηο πνπ πξνέξρνληαη απφ εγρψξηεο πνιηηηθέο θαη κέηξα ζπκςεθίδνληαη 

θαη πξνζκεηξνχληαη πξνο ηελ επίηεπμε ηνπ ζηφρνπ ηεο βηνκεραλνπνηεκέλεο ρψξαο. 

ηελ αλαπηπζζφκελε ρψξα κέλνπλ ηα νθέιε ηεο επέλδπζεο, φπσο ε ρξήζε 

ηερλνινγηψλ θαη ε κείσζε ησλ ξχπσλ. 

Ζ απφ θνηλνχ εθαξµνγή πξνγξαµµάησλ (Joint Implementation - JI) αθνξά ζηελ 

πινπνίεζε επελδχζεσλ γηα ηε κείσζε εθπνκπψλ κεηαμχ ησλ αλεπηπγκέλσλ ρσξψλ 

πνπ έρνπλ δεζκεπηεί γηα πεξηνξηζκφ ησλ εθπνκπψλ ηνπο. 

Σν Πξσηφθνιιν ηνπ Κηφην πηνζεηήζεθε θαηά ηε δηάζθεςε ηεο UNFCCC ζην Κηφην 

ηεο Ηαπσλίαο, ηνλ Γεθέκβξην ηνπ 1997. Πεξηιακβάλεη δεζκεπηηθνχο ζηφρνπο κείσζεο 

εθπνκπψλ ησλ έμη αεξίσλ πνπ επζχλνληαη γηα ην θαηλφκελν ηνπ ζεξκνθεπίνπ ζηηο 

βηνκεραληθέο ρψξεο. 

χκθσλα κε ην Πξσηφθνιιν:  

• Oη βηνκεραληθέο ρψξεο δεζκεχνληαη λα κεηψζνπλ, ζηε δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ 

2008-2012, ηηο εθπνκπέο ησλ έμη αεξίσλ ηνπ ζεξκνθεπίνπ ηνπιάρηζηνλ θαηά 5% ζε 

ζχγθξηζε κε ηα επίπεδα ηνπ 1990.   
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• Oη αλαπηπζζφκελεο ρψξεο δελ έρνπλ δεζκεχζεηο ειάηησζεο ή πεξηνξηζκνχ 

ησλ εθπνκπψλ ηνπο θαηά ηελ πεξίνδν 2008 – 2012. 

Σν Πξσηφθνιιν ηέζεθε ζε ηζρχ ζε παγθφζκην επίπεδν ζηηο 16 Φεβξνπαξίνπ 2005. Οη 

ΖΠΑ, παξφιν πνπ  παξάγνπλ ηηο πεξηζζφηεξεο εθπνκπέο παγθνζκίσο, δελ έρνπλ 

ππνγξάςεη ην Πξσηφθνιιν.  

ηηο 31 Μαΐνπ 2002, ε Δπξσπατθή Έλσζε ησλ ηφηε 15 θξαηψλ-κειψλ επηθχξσζε ην 

Πξσηφθνιιν ηνπ Κηφην. Γεζκεχζεθε έηζη γηα ζπλνιηθή κείσζε ησλ εθπνκπψλ ησλ 

αεξίσλ ηνπ ζεξκνθεπίνπ θαηά 8% ηελ πεξίνδν 2008 – 2012. Ο δηαθαλνληζκφο ησλ 

επηκέξνπο ππνρξεψζεσλ, ζην εζσηεξηθφ ηεο ΔΔ ησλ 15 απνηέιεζε αληηθείκελν 

ζπκθσλίαο κεηαμχ ησλ θξαηψλ-κειψλ (burden-sharing agreement). Κάπνηεο ρψξεο 

ζπκθψλεζαλ λα κεηψζνπλ ηηο εθπνκπέο ηνπο, άιιεο λα πεξηνξίζνπλ ηελ αχμεζή ηνπο 

θαη άιιεο λα ηηο θξαηήζνπλ ζηαζεξέο ζε ζρέζε κε ηηο εθπνκπέο ηνπο ην 1990. Γηα 

παξάδεηγκα, ε Γεξκαλία ζα πξέπεη λα κεηψζεη θαηά 21% ηηο εθπνκπέο ηεο, ελψ ε 

Διιάδα κπνξεί λα ηηο απμήζεη έσο 25%. Σα λέα θξάηε-κέιε δε ζπκκεηείραλ ζηε 

ζπκθσλία απηή, αιιά έρνπλ δηθνχο ηνπο ζηφρνπο πεξηνξηζκνχ ησλ εθπνκπψλ. Ζ 

Μάιηα θαη ε Κχπξνο δελ έρνπλ δεζκεχζεηο ζχκθσλα κε ην Πξσηφθνιιν ηνπ Κηφην. 

 Σν Πξσηφθνιιν ηνπ Κηφην, φκσο θαιχπηεη κφλν ηελ πεξίνδν 2008-2012 θαη εθ ησλ 

πξαγκάησλ έρεη ήδε ραξαθηεξηζηεί σο αλεπαξθέο.  

Γπζηπρψο ε απξνζπκία ησλ ελεξγεηαθψλ θνινζζψλ, φπσο νη ΖΠΑ, ε Κίλα, ε 

Απζηξαιία, δελ βνεζά ηηο εμειίμεηο θη απηφ είλαη θάηη πνπ νδεγεί ζε καθξνρξφληεο 

θαζπζηεξήζεηο θαη κεζνβέδηθεο ιχζεηο. Σν κέιινλ θαληάδεη εμαηξεηηθά δπζνίσλν, 

ηδίσο αλ αλαινγηζηεί θαλείο φηη γηα ηελ απνηειεζκαηηθή απνηξνπή ηεο θιηκαηηθήο 

αιιαγήο ζα έπξεπε λα κεηψζνπκε ηηο παγθφζκηεο εθπνκπέο θαηά 60-80% έσο ην 

2050, ζε ζρέζε πάληα κε ην έηνο βάζεο πνπ ζεσξείηαη ην 1990. Ζ ζπκθσλία γη’ απηέο 

ηηο θηιφδνμεο κεηψζεηο κπνξεί λα επέιζεη κφλν κέζα απφ εληαηηθέο θαη ζπλερείο 

δηαπξαγκαηεχζεηο γηα ην πψο λα κνηξαζηεί ην βάξνο ηεο επζχλεο ζε θάζε θξάηνο θαη 

λα δηέπεηαη απφ αξρέο φπσο ε ηζφηεηα θαη ε ηζηνξηθή επζχλε. Γπζηπρψο, φκσο, πξνο 

ην παξφλ ν ξπζκφο κε ηνλ νπνίν πξνρσξνχλ νη δηαπξαγκαηεχζεηο είλαη πνιχ αξγφο 

θαη αθφκα δελ ππάξρεη κηα δεζκεπηηθή παγθφζκηα ζπκθσλία γηα ηελ πεξαηηέξσ 

κείσζε ησλ εθπνκπψλ κεηά ην 2012.  
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Οη λέεο πνιηηηθέο δεζκεχζεηο ζηελ ΔΔ θαη ηελ Διιάδα 

Πιένλ δελ κπνξεί λα ακθηζβεηεζεί απφ θαλέλαλ ε αλάγθε γηα ιήςε άκεζσλ κέηξσλ. 

Αλ ζέινπκε λα απνθχγνπκε ηα ρεηξφηεξα ηεο θιηκαηηθήο αιιαγήο πξέπεη κέζα ζηα 

επφκελα 10 ρξφληα λα ιάβνπκε φια ηα απαξαίηεηα κέηξα πνπ ζα καο νδεγήζνπλ ζε 

απνηειεζκαηηθή κείσζε ησλ εθπνκπψλ θαηά ηνπιάρηζηνλ 60-80% έσο ην 2050. ε 

απηή ηε γξακκή πιεχζεο θηλήζεθε θαη ην απνηέιεζκα ηεο πλδηάζθεςεο ηνπ ΟΖΔ 

γηα ηελ θιηκαηηθή αιιαγή, πνπ έιαβε ρψξα ζην Μπαιί ηεο Ηλδνλεζίαο ην Γεθέκβξην 

ηνπ 2007, ηνλίδνληαο φηη νη αλεπηπγκέλεο ρψξεο ζα πξέπεη λα θαηαβάιινπλ 

πξνζπάζεηεο κείσζεο ησλ εθπνκπψλ θαηά 25-40% έσο ην 2020. 

ε κηα ζαθέζηαηα ιηγφηεξν θηιφδνμε, αιιά αξθεηά ζεκαληηθή απφθαζε θαηέιεμε 

πξφζθαηα θαη ε Δπξσπατθή Δπηηξνπή πξνηείλνληαο κηα δέζκε κέηξσλ γηα ηε κείσζε 

ησλ εθπνκπψλ ζηελ Δπξψπε έσο ην 2020. H Δπξσπατθή Δπηηξνπή παξνπζίαζε ζηηο 

29 Ηαλνπαξίνπ κηα δέζκε πξνηάζεσλ ζρεηηθά κε ηε κείσζε ησλ εθπνκπψλ απφ ηηο 

ξππνγφλεο βηνκεραλίεο, ηε δηείζδπζε ησλ αλαλεψζηκσλ πεγψλ ελέξγεηαο, θαη ηελ 

πεξηθνπή εθπνκπψλ απφ ηνκείο φπσο νη κεηαθνξέο, ηα θηίξηα θαη ηα απνξξίκκαηα. 

Απηή ε δέζκε πξνηάζεσλ ζα νδεγήζεη ζε 20% κείσζε ησλ εθπνκπψλ ησλ αεξίσλ 

ηνπ ζεξκνθεπίνπ ζηελ Δπξψπε κέρξη ην 2020 ζε ζρέζε κε ηα επίπεδα ηνπ 1990. Ο 

ζηφρνο, φκσο, ζα κπνξνχζε λα είλαη πην θηιφδνμνο, θαη λα θηάλεη ζε κείσζε 

εθπνκπψλ ηεο ηάμεο ηνπ 30-45%. Απηφ ζα ήηαλ ζχκθσλν θαη κε ηηο απνθάζεηο ηνπ 

Δπξσπατθνχ πκβνπιίνπ (Μάξηηνο 2007), αιιά θαη κε ηελ αλάγθε λα ζπγθξαηεζεί ε 

αχμεζε ηεο κέζεο παγθφζκηαο ζεξκνθξαζίαο θάησ απφ ηνπο 2 βαζκνχο Κειζίνπ. Γηα 

ηνλ ιφγν απηφλ, ην Δπξσπατθφ Κνηλνβνχιην θαη ην Δπξσπατθφ πκβνχιην πξέπεη λα 

βειηηψζνπλ δξαζηηθά ηα κέηξα πνπ πξφηεηλε ε Δπηηξνπή. 

ηελ πεξίπησζε ηεο Διιάδαο, ν ζηφρνο εμεηδηθεχεηαη ζε κείσζε θαηά πεξίπνπ 21% 

ησλ εθπνκπψλ απφ ηηο ελεξγνβφξεο εγθαηαζηάζεηο πνπ κεηέρνπλ ζην ζχζηεκα 

εκπνξίαο ξχπσλ, ζε κείσζε θαηά 4% ησλ εθπνκπψλ απφ ηνπο ηνκείο πνπ δελ 

ππάγνληαη ζην ζχζηεκα εκπνξίαο ξχπσλ (κεηαθνξέο, θηίξηα, απνξξίκκαηα θηι), θαη 

ζε ζπκκεηνρή θαηά 18% ησλ ΑΠΔ ζηε ζπλνιηθή θαηαλάισζε ελέξγεηαο.   

Λακβάλνληαο ππφςε ηελ πζηέξεζε ηεο ρψξαο ζε φινπο ηνπο παξαπάλσ ηνκείο, αιιά 

θαη επηπιένλ ζηελ εμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο, ζα πεξίκελε θαλείο ηνλ έληνλν 

πξνβιεκαηηζκφ ηεο πνιηηείαο θαη ηελ έλαξμε εληαηηθψλ εξγαζηψλ γηα ηε δηείζδπζε 
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ησλ αλαλεψζηκσλ πεγψλ ελέξγεηαο, ηελ αιιαγή ηνπ ελεξγεηαθνχ κίγκαηνο πξνο 

φθεινο ιηγφηεξν ξππνγφλσλ θαπζίκσλ, θαη ηε βειηίσζε ηεο ελεξγεηαθήο 

απνδνηηθφηεηαο ζε φιν ην θάζκα ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο ρψξαο.  

Ζ εθπιήξσζε, εμάιινπ, ηνπ δεζκεπηηθνχ ζηφρνπ ζπκκεηνρήο ησλ αλαλεψζηκσλ 

πεγψλ ελέξγεηαο (ΑΠΔ) θαηά 18% ζηελ ηειηθή θαηαλάισζε ελέξγεηαο, κπνξεί λα 

κεηαθξαζηεί ζε ζπκκεηνρή ησλ ΑΠΔ ζηελ ειεθηξνπαξαγσγή θαηά ηνπιάρηζηνλ 35% 

έσο ην 2020. Αλ κάιηζηα ππάξμνπλ θαηάιιειεο εθαξκνγέο γηα αλάπηπμε 

γεσζεξκηθψλ κνλάδσλ ειεθηξνπαξαγσγήο θαη βειηίσζε ηνπ πθηζηάκελνπ δηθηχνπ, 

ην πνζνζηφ ζπκκεηνρήο ησλ ΑΠΔ κπνξεί λα αλέβεη θαη άιιν. 

 Σν πιήξεο λνκηθό ππόβαζξν κπνξεί λα βξεζεί ζηελ ηζηνζειίδα ηεο Δπηηξνπήο Πεξηβάιινληνο ηεο ΔΔ 

http://ec.europa.eu/environment/   

http://climate.wwf.gr  

Σν επνλνκαδόκελν «ελεξγεηαθό παθέην» κπνξεί λα αλαδεηεζεί ζηελ ηζηνζειίδα ηεο Δπηηξνπήο 

Πεξηβάιινληνο ηεο ΔΔ 

 

Δλδεηθηηθά, γηα θάζε κνλάδα ΑΔΠ ε Διιάδα παξάγεη 37% πεξηζζφηεξεο εθπνκπέο 

CO2 ζε ζρέζε κε ην κέζν φξν ηεο ΔΔ-27, ελψ επηπιένλ, έρνπκε ήδε θαηαδηθαζηεί 

απφ ην Δπξσπατθφ Γηθαζηήξην γηα ηελ αδπλακία ελζσκάησζεο ζην Δζληθφ Γίθαην 

ηεο Οδεγίαο 2002/91 γηα ηε βειηίσζε ηεο ελεξγεηαθήο απνδνηηθφηεηαο ησλ θηηξίσλ. 

Ο ζηφρνο απηφο έρεη νξηζηεί απφ ηελ ΔΔ ζην πιαίζην ηνπ λένπ ελεξγεηαθνχ παθέηνπ 

γηα κείσζε ησλ εθπνκπψλ αεξίσλ ζεξκνθεπίνπ ηελ πεξίνδν 2013-2020. 

Πεγή: Λύζεηο γηα ηελ θιηκαηηθή αιιαγή: όξακα βηωζηκόηεηαο γηα ηελ Διιάδα ηνπ 2050  

 

ηηο 5 Ννεκβξίνπ 2008 δφζεθε ζηε δεκνζηφηεηα ε επηζηεκνληθή έθζεζε ηνπ WWF 

Διιάο «Λχζεηο γηα ηελ θιηκαηηθή αιιαγή: φξακα βησζηκφηεηαο γηα ηελ Διιάδα ηνπ 

2050». Ζ έθζεζε πξνηείλεη ην κνλνπάηη πνπ πξέπεη λα αθνινπζήζεη ε Διιάδα θαη ηηο 

δέζκεο κέηξσλ πνπ κπνξεί λα πινπνηήζεη, πξνθεηκέλνπ λα ηεξήζεη ηηο κειινληηθέο 

δεζκεχζεηο ηεο, λα κπεη ελεξγά ζηνλ αγψλα θαηά ηεο θιηκαηηθήο αιιαγήο θαη λα 

κεηψζεη εγθαίξσο ηηο εθπνκπέο ηεο, κεγηζηνπνηψληαο κε απηφ ηνλ ηξφπν ηα νθέιε θαη 

πεξηνξίδνληαο ην φπνην βξαρππξφζεζκν νηθνλνκηθφ θφζηνο. 
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χκθσλα κε ηα απνηειέζκαηα ηεο έθζεζεο, ε Διιάδα κπνξεί λα κεηψζεη ηηο 

εθπνκπέο ηεο θαηά 67% έσο ην 2050 θαη λα ζπλερίζεη λα αλαπηχζζεηαη κε εηήζην 

ξπζκφ 3% έσο ην 2020 θαη 1,5% έσο ην 2050. 

Ζ έθζεζε απνδεηθλχεη φηη ε Διιάδα έρεη ηηο δπλαηφηεηεο λα πξνβεί εγθαίξσο ζε έλα 

θαζαξφ ελεξγεηαθφ κνληέιν, ρσξίο ηε ρξήζε ιηζάλζξαθα. 

Ζ «πκκαρία ελάληηα ζην ιηζάλζξαθα» απφ ηελ πξψηε ζηηγκή ηνλίδεη φηη ππάξρνπλ 

ιχζεηο γηα ηελ ελέξγεηα, θαη ν ιηζάλζξαθαο δελ αλήθεη ζε απηέο. Με ηελ έθζεζε ηνπ 

WWF Διιάο απνηππψλεηαη επηζηεκνληθά ε ελαιιαθηηθή πξφηαζε ζηνλ ιηζάλζξαθα. 

 

 

ΑΛΛΑΓΗ ΚΔΦΗ ΚΑΙ ΓΡΑΗ (ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ) 

 
ην ζεκείν απηφ, έρεη θαηαζηεί ζαθέο πσο γηα λα γίλεη έλα βήκα πξνο ηελ θαηεχζπλζε γηα έλα 

βηψζηκν παγθφζκην ηνπίν, ε αλζξσπφηεηα, θνηλψο, «πξέπεη λα μεράζεη απηά πνπ μέξεη» θαη λα 

δεκηνπξγήζεη θαηλνχξηα ζπλείδεζε, θπξίσο νηθνλνκηθή άξα θαη θνηλσληθή. 

 

πσο αλαιχζεθε πξνεγνχκελα, έληνλεο θιηκαηηθέο αιιαγέο πξνθαινχληαη θπξίσο απφ 

εμσηεξηθνχο, θπζηθνχο θαηά πιεηνςεθία, παξάγνληεο, γηα ηνπο νπνίνπο άκεζα θαη 

απνηειεζκαηηθά ν άλζξσπνο δελ κπνξεί λα πξάμεη πνιιά. ηελ πξαγκαηηθφηεηα ην κφλν πνπ 

κπνξεί λα θάλεη ζε απηή ηελ πεξίπησζε, είλαη απηφ πνπ ηνπ δφζεθε απφ ηελ πξψηε κέξα ηεο 

χπαξμήο ηνπ. Να πξνζαξκνζηεί ζηα λέα δεδνκέλα (δηαθνξεηηθέο ζεξκνθξαζίεο, αιιαγή 

πεξηβάιινληνο, άιια αθξαία θαηξηθά θαηλφκελα θ.η.ι.). 

 

Αιιαγή ζθέςεο θαη δξάζεο φκσο, ζα ρξεηαζηεί έηζη ψζηε λα κεηξηαζηνχλ, αλ φρη λα 

εμαιεηθζνχλ, νη εμσηεξηθφηεηεο (externalities) πνπ ν άλζξσπνο δεκηνπξγεί, επηβαξχλνληαο 

ηξνκεξά, ην ήδε γθξίδν ηνπίν. 

 

Γπζηπρψο ζήκεξα, κε ηελ κεηαηξνπή ηνπ ρξήκαηνο απφ κέζν αληαιιαγήο γηα πξντφληα ζε 

πξντφλ ην ίδην, είλαη απηφ πνπ θαζνξίδεη ηελ θνηλσληθή δσή θαη φρη ην αληίζεην. 

Δίλαη δεδνκέλν, πσο γηα λα ζηεξίδεη πιένλ ε νηθνλνκία, φπσο έρεη αλαπηπρζεί ζήκεξα, ηελ νξζή 

θνηλσληθή δσή, πξναπαηηεί ηελ χπαξμε ελφο παξάγνληα, ν νπνίνο νλνκάδεηαη «θαηαζηξνθή». 

 



ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΔ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΔΠΗΠΣΧΔΗ ΣΧΝ ΚΛΗΜΑΣΗΚΧΝ ΑΛΛΑΓΧΝ ΣΖ 

ΜΔΟΓΔΗΟ 
 

128 | P a g e  

 

Ζ αξρή ηεο Οηθνλνκηθήο Θεσξίαο πξνζηάδεη, πσο γηα λα θηλεζεί ην βαξχ νηθνδφκεκα ηεο 

νηθνλνκίαο, ρξεηάδεηαη απφ ηε κηα αλεμάληιεηε δήηεζε θαη απφ ηελ άιιε, αληίζηνηρε, αλά 

πεξηφδνπο, πξνζθνξά.    

 

Γηα λα ππάξμεη φκσο δήηεζε θαη κάιηζηα επαλαιακβαλφκελε, είλαη απηνλφεην πσο νη αλάγθεο 

ησλ αλζξψπσλ (απηέο θηλνχλ ηε δήηεζε) ζα πξέπεη λα επαλαιακβάλνληαη. Γηα λα ζπκβεί απηφ 

ζα πξέπεη λα πξαγκαηνπνηεζεί ην αθφινπζν:  Σν πξντφλ ή ε ππεξεζία πνπ ζα θαιχςεη κηα 

πξνεγνχκελε αλάγθε – δήηεζε, λα απνιεζζεί, θαηαζηξαθεί ή ηεξκαηηζηεί έηζη ψζηε λα ππάξμεη 

λέα αλάγθε – δήηεζε, ψζηε λα παξαρζεί εθ λένπ πξνζθνξά θαη λα ζπλερίζεη ε αιιεινπρία ηεο 

νηθνλνκηθήο δσήο. 

 

πλνςίδνληαο ινηπφλ ππάξρνπλ απφ ηε κηα, ηα πξντφληα πνπ θαηαζθεπάδνληαη κε ηέηνην ηξφπν, 

ψζηε λα θαηαζηξαθνχλ – αρξεζηεπζνχλ φζν γίλεηαη πην γξήγνξα θαη απφ ηελ άιιε απηά πνπ 

έρνπλ ρξεζηκνπνηεζεί θαη επνκέλσο θαηαζηξαθεί, πνπ πξέπεη λα πεηαρηνχλ, γηα ηελ χπαξμε 

λέαο δήηεζεο. 

Κνηλψο ινηπφλ, δεκηνπξγείηαη θαηαζπαηάιεζε πψξσλ απφ ηε κηα (γηα παξαγσγή πξντφλησλ 

κηθξήο δσήο) θαη απφ ηελ άιιε δεκηνπξγία ηξνκαθηηθψλ πνζνηήησλ απνβιήησλ θάζε είδνπο. 

 

Αλακθηζβήηεηα ινηπφλ δελ γίλεηαη λα ππάξμεη ζπδήηεζε επί ηνπ ζέκαηνο ¨κεηξηαζκφο, 

πξνζαξκνγή, αληηκεηψπηζε θιηκαηηθψλ αιιαγψλ ¨ εάλ πξψηα δελ γίλεη αληηιεπηφο ν 

παξαζηηηθφο ηξφπνο δσήο ηεο αλζξσπφηεηαο. 

 

ΠΡΟΑΡΜΟΣΙΚΟΣΗΣΑ ΣΗ ΑΝΘΡΧΠΙΝΗ ΤΠΑΡΞΗ VS 

STATUS QUO 

 

Πξνζαξκνγή: Πξνζαξκνγή ησλ θπζηθψλ ή αλζξψπηλσλ ζπζηεκάησλ ζε αληαπφθξηζε 

ζηηο πξαγκαηηθέο ή αλακελφκελεο θιηκαηηθέο ηάζεηο, ή ζηηο επηδξάζεηο ηνπο, ε νπνία 

πεξηνξίδεη ηε δεκηά ή εθκεηαιιεχεηαη ηηε επεξγεηηθέο επθαηξίεο. 

Πεγή: Οξηζκόο γιωζζάξηνπ ηεο IPCC 
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Σν θαηλφκελν ησλ θιηκαηηθψλ αιιαγψλ βξίζθεηαη ζήκεξα ζε κεγαιχηεξε 

πξνηεξαηφηεηα, ηφζν ζηελ επηζηεκνληθή φζν θαη ζηελ πνιηηηθή θνηλφηεηα, παξά πνηέ 

άιινηε. Έρεη γίλεη ζεκαληηθή έξεπλα ζηελ κειέηε ησλ επηπηψζεσλ ηεο αιιαγήο ηνπ 

θιίκαηνο, φπσο απνδεηθλχεηαη απφ ηνλ κεγάιν φγθν βηβιηνγξαθηθψλ αλαθνξψλ ζηελ 

Σέηαξηε Έθζεζε Αμηνιφγεζεο ηεο IPCC, θαη ε αλάγθε γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηνπ 

θαηλνκέλνπ πέξα απφ ην πξσηφθνιιν ηνπ Κηφην έρεη αλαγλσξηζηεί απφ ηε χκβαζε 

Πιαίζην ησλ ΔΔ γηα ηελ Κιηκαηηθή Αιιαγή (UNFCCC). 

Έλα απφ ηα ηζρπξφηεξα κελχκαηα πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ ηειεπηαία έθζεζε ηεο 

IPCC είλαη ε αλάγθε πξνζαξκνγήο ζηηο θιηκαηηθέο αιιαγέο, νη νπνίεο είλαη 

πξαγκαηηθφηεηα, αλεμάξηεηα απφ ηηο ηξέρνπζεο πξνζπάζεηεο κεηξηαζκνχ. Απηφ 

πξνθχπηεη απφ ηελ πξφζθαηε κεηαηφπηζε ηεο ζπνπδαηφηεηαο απφ ηηο απιέο κειέηεο 

επηπηψζεσλ ησλ θιηκαηηθψλ αιιαγψλ, ζηηο πην ζχλζεηεο εθηηκήζεηο επαηζζεζίαο θαη 

πξνζαξκνγήο. ε κεγάιν κέξνο, απηή ε κεηαηφπηζε πξνθχπηεη απφ ηα ελδηαθέξνληα 

ησλ ππεπζχλσλ ιήςεο απνθάζεσλ θαη ράξαμεο πνιηηηθήο. Ζ πξνζαξκνγή ζεσξείηαη 

γεληθά σο κηα δηεξγαζία πνπ ζπκβαίλεη ζε ηνπηθή θιίκαθα παξά αληηκεηψπηζε ηνπ 

θαηλνκέλνπ θαη έηζη πξνθχπηεη φηη απαηηνχληαη πην ιεπηνκεξείο πιεξνθνξίεο 

θιίκαηνο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ πιεξνθνξηψλ γηα ηηο αιιαγέο ζηα αθξαία 

θαηξηθά θαηλφκελα.  

Ζ αλάγθε πξνζαξκνγήο ζην θαηλφκελν ηεο θιηκαηηθήο αιιαγήο έρεη αλαγλσξηζηεί 

απφ ηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή πνπ πηνζέηεζε ην πξψην πνιηηηθφ έγγξαθν 

πξνζαξκνγήο, ηνλ Ηνχλην ηνπ 2007. 

Ζ Πξάζηλε Βίβινο ηνλίδεη φηη βξηζθφκαζηε αληηκέησπνη ηψξα κε κηα δηπιή πξφθιεζε 

παξάιιεια κε ηηο κεγάιεο πεξηθνπέο ζηηο εθπνκπέο αεξίσλ ζεξκνθεπίνπ. Πξέπεη 

επίζεο λα πξνζαξκνζηνχκε ζηηο κεηαβαιιφκελεο θιηκαηηθέο ζπλζήθεο. 

Ζ Πξάζηλε Βίβινο ζπλνςίδεη ηηο επηδξάζεηο αιιαγήο θιίκαηνο ζηελ Δπξψπε θαη 

παξνπζηάδεη ηηο πεξηπηψζεηο πνπ ρξεηάδεηαη δξάζε θαη πνιηηηθή αληαπφθξηζε. 

Ζ Νφηηα Δπξψπε θαη νιφθιεξε ε ιεθάλε ηεο Μεζνγείνπ ραξαθηεξίδεηαη σο κηα απφ 

ηηο πην επάισηεο πεξηνρέο ζηελ Δπξψπε, ιφγσ ηεο ζπλδπαζκέλεο επίδξαζεο ησλ 

απμαλνκέλσλ ηηκψλ πςειψλ ζεξκνθξαζηψλ θαη ηεο κεησκέλεο βξνρφπησζεο ζε 

πεξηνρέο πνπ ήδε αληηκεησπίδνπλ πξνβιήκαηα έιιεηςεο λεξνχ. 
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Βαζηθφηεξε ηξνρνπέδε ζηελ πξνζαξκνγή, απνηεινχζε αλέθαζελ, ν αλζξψπηλνο 

εγθέθαινο. Οη ζπλήζεηεο, νη λννηξνπίεο θαη γεληθφηεξα ν πξνεγνχκελνο ηξφπνο δσήο, 

είλαη ηα ζηνηρεία πνπ εκπνδίδνπλ ηελ αλζξψπηλε χπαξμε, λα πξνζαξκνζηεί ζε λέα 

δεδνκέλα. Καη είλαη απηή ε νπνία πξψηε πξέπεη λα μεπεξαζηεί ψζηε λα ππάξμεη 

εμέιημε ζε νπνηνδήπνηε ηνκέα. Απηή ε δπζθνιία, εάλ θαη θπζηθή, είλαη επίζεο απηή 

πνπ πξέπεη λα δερηεί ππέξβαζε, έηζη ψζηε λα γίλεη εθηθηή νπνηαδήπνηε αιιαγή, 

εηδηθά φπσο νη αιιαγέο πνπ αλαθέξζεθαλ αλσηέξσ. 

Ζ ελεκέξσζε, ε νπνία κε ηε ζεηξά ηεο ζα θέξεη ηε γλψζε, γηα ηηο επηπηψζεηο ησλ 

θιηκαηηθψλ αιιαγψλ ζηε δσή καο, είλαη ην απαξαίηεην εξγαιείν εθθίλεζεο πξνο ηελ 

ζσζηή θαηεχζπλζε. 
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